OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
1.

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny WHiSM UwB, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Historii Współczesnej, zajmuję się stosunkami międzynarodowymi zarówno na
obszarze państw postradzieckich, jak i Stanów Zjednoczonych oraz Europy. W ramach
Katedry staram się propagować wiedzę z ww. obszarów badawczych oraz realizować
wspólnie z kolegami pomysły/projekty badawcze.

2.

Od XI 2019 r. jestem Pełnomocnikiem Dziekana WHiNP UwB ds. Umiędzynaradawiania
Studentów. W ramach tej funkcji zajmuję się wymianą zagraniczną studentów z państw
partnerskich m.in. z Chin.

3.

W ramach Zakładu Stosunków Międzynarodowych WNPiD UAM zajmowałam się szeroko rozumianą polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych, co jest bezpośrednio związane z tematem mojej rozprawy doktorskiej. Dysertacja naukowa, której się podjęłam jest
powiązana z moimi zainteresowaniami naukowymi, które umiejętnie rozwijam od początków studiów magisterskich.

4.

W czasie studiów doktoranckich nawiązałam kontakty naukowe z kluczowymi osobami
reprezentującymi środowisko międzynarodowe na całym świecie m.in. z Josephem
Nye’m czy Paragiem Khanną.

5.

Od początków studiów doktoranckich, prowadziłam zajęcia dydaktyczne z przedmiotu:
międzynarodowe stosunki polityczne, zachęcając studentów do pogłębiania swojej wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego oraz polityki globalnej, dzieląc się z nimi
pasją naukową. Obecnie prowadzę zajęcia z różnych przedmiotów, które dotyczą historii
oraz stosunków międzynarodowych – także w języku angielskim.

6.

Moja monografia naukowa: Trójpłaszczyznowa szachownica. Segmentacja „Wielkiej
Polityki” w rozważaniach Josepha Nye’a została wyróżniona w 2011 r. nagrodą Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

7.

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Służby Zagranicznej i Międzynarodowej
na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Pracę dyplomową napisałam z tematyki percepcji potęgi Stanów Zjednoczonych jako mocarstwa światowego.

8.

Od początku studiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza aktywnie
uczestniczyłam w Zarządzie Doktorantów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, dbając o interesy tej społeczności. Wcześniej reprezentowałam ten organ jako
przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Rady Wydziału WNS UAM (dopiero od paź-
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dziernika 2009 r. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przekształcił się w Wydział).
9.

Od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r. pełniłam urząd ławnika sądowego (byłam także
wiceprzewodnicząca Rady Ławniczej) przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze; Wydział II Karny.

10. Od 2012 r. do 2016 r. byłam członkiem Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych,
które ma swoją siedzibę w Warszawie.
11. Od 2010 r. do 2018 r. byłam członkiem zespołu redakcyjnego (redaktor tematyczny ds.
transatlantyckich) „Studia Geopolitica” – niezależnego rocznika naukowego, szerzącego
wiedzę z zakresu geopolityki. Wydawcą periodyku był „Politikon”.
12. Jestem aktywną uczestniczką Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, najpierw
w oddziale w Poznaniu, a obecnie w Białymstoku. Ponadto, byłam członkiemzałożycielem Instytutu Geopolityki (niezależnej organizacji pozarządowej o charakterze
naukowo-badawczym), jak również członkiem założycielem, a także aktywnym uczestnikiem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego – założonego po to, aby poszerzać wiadomości na temat geopolityki, geostrategii, geoekonomii wśród młodzieży akademickiej
oraz tych, którzy są nią zainteresowani. Polskie Towarzystwo Geopolityczne składa się
z osób, którzy chcą dyskutować o swoich pasjach związanych z geopolityką oraz poszerzać swoją wiedzę na ten temat, a także organizować i uczestniczyć w sympozjach naukowych oraz zjazdach np. coroczny zjazd Geopolityków Polskich, odbywający się w różnych miastach Polski. Przez okres dwóch lat, byłam także sekretarzem „Przeglądu Geopolitycznego” – czasopisma wydawanego także przez Instytut Geopolityki.
13. Odbyłam staże naukowe: w Urzędzie Miasta Zielona Góra oraz w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych. Ponadto ukończyłam szkolenie dla kandydatów służby zagranicznej oraz
ukończyłam kurs języka angielskiego na poziomie CAE.
14. W czasie studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim rozszerzyłam swój tok zajęć o dodatkowe przedmioty na Uniwersytecie Warszawskim – które pozwoliły mi poszerzyć
swoje zainteresowania dotyczące polityki zagranicznej USA, geopolityki oraz percepcji
potęgi, co wykorzystuję w swojej dalszej pracy naukowej.
15. Byłam jedną z założycielek Koła Naukowego Studentów Nauk Politycznych
„AUDIATUR ET ALTERA PARS”, które od 2004 r. działa w Instytucie Politologii
na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze. Od początków istnienia tego Koła,
uczestniczyłam w nim aktywnie – wygłaszając referaty na tematy polityczne oraz zabierając głos w wielu dyskusjach.
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16. Udział jako prelegentka w licznych konferencjach naukowych (krajowych i międzynarodowych). Już od początków studiów magisterskich zaczęłam jeździć na konferencje,
zjazdy, sympozja naukowe.
17. Liczne publikacje: w tym dwie monografie naukowe, praca pod redakcją, materiały pokonferencyjne, artykuły w czasopismach naukowych, recenzje książek oraz inne projekty
naukowe.
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