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O projekcie
Celem projektu badawczego Europeizacja partii politycznych i grup interesu w
kontekście Partnerstwa Wschodniego jest pogłębiona i wszechstronna refleksja o
charakterze teoretycznym oraz empirycznym, dotycząca procesów europeizacji krajowych
aktorów życia politycznego, gospodarczego i społecznego, w przypadku, gdy państwo nie
jest członkiem Unii Europejskiej (UE) i nie ma oficjalnie sformułowanych perspektyw
członkostwa.
Hipoteza badawcza zakłada, iż mimo podobieństwa niektórych narzędzi stosowanych
przez UE w ramach polityki rozszerzenia i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (w tym
Partnerstwa Wschodniego), specyfika krajowego kontekstu politycznego oraz społecznogospodarczego, a także odmienność zachęt oferowanych przez UE (brak perspektywy
członkostwa lub brak jej wiarygodności) owocują odmiennymi formami, wzorami i
efektami europeizacji, niż miało to miejsce w przypadku krajów Europy Środkowej
(rozszerzenie w latach 2004 i 2007). Stąd celem projektu jest refleksja nad wzorami
europeizacji w różnych kontekstach instytucjonalnych. Kluczowe jest pytanie o granice
europeizacji i przekształcanie jej impulsów przez krajowych aktorów, pragnących
wykorzystać dostarczane zasoby unijne dla budowy własnej pozycji i realizacji
partykularnych interesów politycznych i gospodarczych, oraz poszukujących w procesie
europeizacji dodatkowych źródeł legitymizacji swych działań na arenie wewnętrznej i
międzynarodowej. Kolejnym celem analizy jest empiryczna weryfikacja przyjętej
koncepcji teoretycznej w perspektywie porównawczej, uwzględniającej proces
europeizacji wybranych partii politycznych i grup interesu (organizacji biznesu i
organizacji społeczeństwa obywatelskiego) z wybranych państw objętych Partnerstwem
Wschodnim (Ukraina, Mołdawia, Gruzja) i państw o statusie kandydatów (Macedonia) lub
państw kandydujących, które rozpoczęły proces negocjacji akcesyjnych (Turcja).
About the Project
The fundamental objective of the research project Europeanization of political parties
and interest groups in the context of Eastern Partnership is to conduct an in-depth
and comprehensive analysis, of both theoretical and empirical nature, with regard to
Europeanization of domestic political, economic and social actors in a situation, where the
country in question is neither a member state of the European Union (EU), nor does it
benefit from the membership perspective that is clearly and officially formulated by the
EU institutions.
It is assumed that despite similar tools used by the EU in the framework of enlargement
and neighbourhood (including Eastern Partnership) policies, the forms, patterns and
effects of Europeanization are different than in the case of the well described Central
European enlargement (2004 and 2007). This is due to the specificities of domestic
political and socio-economic context, as well as differences in incentives currently offered
by the EU (lack of accession perspective or lack of its credibility). Thus the objective of
this research project is theoretical reflection on patterns of Europeanization in these
different contexts. The key question concerns the limits of Europeanization and
transformation of its impulses by domestic actors, aiming at use the EU resources to
boost their own status, pursue their interests and seek additional sources of legitimacy,
both domestically and internationally. The second goal is empirical verification of the
theoretical approach in a comparative perspective. This is done by means of analyzing
Europeanization of political parties and interest groups (business and civil society) in
selected countries of the Eastern Partnership (Ukraine, Moldova, Georgia), countries with
official candidate status (FYROM) and countries that have formally started accession
negotiations (Turkey).
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Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2010), absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
(2005) i Kolegium Europejskiego w Brugii (2006); od 2011 roku adiunkt w Zakładzie Europeistyki Instytutu
Studiów Politycznych PAN oraz wykładowca Collegium Civitas; w latach 2006-2011 asystent akademicki w
Kolegium Europejskim w Natolinie, w latach 2007-2009 współpracownik Instytutu Spraw Publicznych. Kierownik
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Dr Adam Burakowski
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2007), absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu
Warszawskiego (2001) i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (2004); od 2004 pracownik
Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Studiów Politycznych PAN; od 2006 r. pracownik Polskiego
Radia. Zainteresowania badawcze: historia najnowsza i współczesność państw Europy Środkowo-Wschodniej ze
szczególnym uwzględnieniem Rumunii, integracja europejska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, historia
komunizmu w krajach regionu, historia najnowsza i współczesność Indii i Pakistanu. Dr Burakowski jest
autorem wielu artykułów na ww. tematy, a także autorem książki „Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae
Ceaușescu 1965-1989” (Warszawa 2008, wersja rumuńska – București 2011) oraz współautorem m.in. „Kraj
smutny, pełen humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku” (wraz z Mariusem Stanem, Warszawa 2012), „Indie. Od
kolonii do mocarstwa 1857-2013” (wraz z Krzysztofem Iwankiem, Warszawa 2013).
Ph.D. in political science (2007). Graduate of the Institute of History (2001), University of Warsaw and the East
European Studies, University of Warsaw (2003). Since 2004 researcher in the Central and Eastern Studies
Research Unit in the Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences. Since 2006 works also in Polish
Radio, the national broadcaster. Fields of interest: recent history and contemporary politics in Central Eastern
European countries, especially Romania, EU integration processes in the region, history of communism in the
region; recent history and contemporary politics in India and Pakistan. Burakowski Ph.D. is author of many
scientific articles on the topics mentioned above. He is the author of the book “Carpathian Genius. The
Dictatorship of Nicolae Ceaușescu 1965-1989” (Warsaw 2008, Romanian version – Bucharest 2011) and coauthor of, among others, „Sad country, full of humor. History of Romania after 1989” (with Marius Stan,
Warsaw 2012), „India. From Colony to Superpower 1857-2013” (with Krzysztof Iwanek, Warsaw 2013).
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prowadził zajęcia na Węgrzech, w Turcji, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Ekspert zewnętrzny programu „Polska
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ukazała się monografia zbiorowa pod redakcją Józefa M. Fiszera i Pawła Olszewskiego pt. „System
euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym” oraz opracowanie pt. ”System euroatlantycki w
świetle agendy bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych” (Warszawa 2013).
PhD in political science (2008) received at the Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, since
2010 assistant professor in the Department of European Department at the Institute of Political Studies Polish
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seminarium magisterskie w Collegium Civitas w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na
polityce wewnętrznej i zagranicznej współczesnej Turcji. Jakub Wódka jest autorem kilkudziesięciu artykułów
naukowych i recenzji, publikowanych m.in. w „Insight Turkey”, „Turkish Policy Quarterly”, „Studiach
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