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Praca z zakresu bezpieczeństwa 

nagodzona I nagrodą Zarządu Głównego 

Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) praca z za-

kresu bezpieczeństwa międzynarodowego pt. „Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN 

wobec państw obszaru byłej Jugosławii w  latach 1990-2005” została uznana za najlepszą 

pracę doktorską w zakresie Nauki o Polityce w 2008 roku. Jej autorka, doktor Patrycja So-

kołowska jest adiunktem w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolno-

śląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Pani Sokołowska jest absolwentką na kierunku: stosunki międzynarodowe, ukończo-

nym w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Opiekunem 

naukowym oraz promotorem rozprawy doktorskiej był prof. zw. dr hab. Romuald Gelles 

z Zakładu Badań Niemcoznawczych. Obrona dysertacji odbyła się w Instytucie Nauk Poli-

tycznych Uniwersytetu Wrocławskiego we wrześniu 2008 roku. Laureatka jest również sty-

pendystką Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu oraz Stypendium Manfreda 

Woernera na Uniwersytecie Bundeswehry. Jej badania naukowe były wspierane w ramach 

grantu promotorskiego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również In-

stytutu Badań nad Pokojem i Bezpieczeństwa w Hamburgu, gdzie ukończyła studia pody-

plomowe Master in Peace and Security Studies. W ramach swoich zainteresowań nauko-

wych prowadziła badania w  Bośni i  Hercegowinie, Kosowie, Macedonii, Chorwacji oraz 

Republice Federalnej Niemiec. 

Obecne zainteresowania naukowe doktor Sokołowskiej koncentrują się na  zagadnie-

niach związanych z szeroko rozumianą problematyką bałkańską, funkcjonowaniem Polity-

ki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE a w szczególności Europejskiej Polityki Bezpieczeń-

stwa i Obrony Unii Europejskiej oraz problemami bezpieczeństwa międzynarodowego. 

W  przedłożonej dysertacji Patrycja Sokołowska pokazała, w  jaki sposób szeroko ro-

zumiane otoczenie międzynarodowe i przemiany w nim zachodzące, a przede wszystkim 

konfl ikt w byłej Jugosławii, wpłynął na internacjonalizację polityki zagranicznej i bezpie-

czeństwa Republiki Federalnej Niemiec. Autorka zbadała, jaki wpływ wydarzenia te mia-

ły na zmiany systemowo – instytucjonalne oraz doktrynalne, odnoszące się bezpośrednio 

do  interpretacji konstytucji oraz udziału Bundeswehry w operacjach międzynarodowych 

poza granicami Niemiec i w konsekwencji, w jaki sposób determinowały one politykę bez-

pieczeństwa tego kraju. 

Wręczenie nagrody miało miejsce w  dniu 22 września 2009 roku podczas otwarcia 

I Ogólnopolskiego Kongresu Politologii w Pałacu Kultury w Warszawie w obecności kilku-

set politologów, reprezentujących najważniejsze w Polsce ośrodki naukowo – dydaktyczne 

i badawcze. 
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