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Słowo wstępne/Introduction

Drugi tegoroczny, a w pełnej numeracji dziesiąty numer Zeszytów
Naukowych Zakładu Europeistyki zawiera teksty pracowników naukowych
oraz doktorantów z Rzeszowa, Warszawy, Łodzi, Lublina, Krakowa oraz
Bitoli (FYROM – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) i jest wyrazem współpracy merytorycznej realizowanej przez Zakład Europeistyki.
Zgodnie z bardzo ogólnym podziałem, tom dzieli się na część ekonomiczną oraz politologiczną. W ramach pierwszej moŜna wskazać na dwa
specjalistyczne teksty o charakterze ekonometrycznym, oraz dwa artykuły o
nastawieniu prawnym. To samo podejście ujawnia się w dwóch pierwszych
tekstach części politologicznej, natomiast dwa ostatnie mają charakter,
który moŜna określić jako socjologiczny.
Najbardziej specjalistycznymi i zaraze

najsilniejszymi meryto-

rycznie tekstami są artykuły bazujące na ścisłych metodach ilościowych –
dr Karoliny Nessel – wskazujący na precyzyjnie wyliczone zaleŜności pomiędzy działaniem wschodzącego rynku chińskiego a polską inflacją i sytuacją w strefie euro oraz pracowników naukowych z Uniwersytetu St. Kliment Ohridski w Bitoli opisujący relację pomiędzy technologiami komunikacyjnymi i informacyjnymi a konkurencyjnością i produktywnością.
Tekst Anny Warzybok to wnikliwa analiza instytucjonalnych modeli systemu ochrony konkurencji, takŜe w relacji do poziomu wspólnotowego, w trzech interesujących przypadkach Belgii, Austrii oraz Bułgarii. Natomiast artykuł dotyczący wsparcia przedsiębiorczości w ramach funduszy

strukturalnych jest rzetelnie przeprowadzonym badaniem, w pełni realizującym opis zjawiska wskazanego w tytule.

IV

Dr Wojciech Gizicki przedstawia traktatowy przegląd zagadnień
związanych z bezpieczeństwem europejskim, szczegółowo wskazując na
szczególny charakter ujęć bezpieczeństwa w kolejnych dokumentach. Drugi
tekst z części politologiczno-prawnej omawia relację i instensywność
wpływu aktywności Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na kształtowanie prawa unijnego oraz praktyczny jego wymiar w państwach członkowskich.
Dwa teksty o socjologicznym nastawieniu odnoszą się, w pierwszym przypadku do roli stereotypów w relacjach międzynarodowych na
przykładzie stosunków polsko-ukraińskich, a w drugim do jednego z najbardziej widocznych, choć nie do końca zamierzonych efektów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – zarobkowej migracji Polaków do „starych” państw Unii Europejskiej.
Dodatkowo w tym numerze prezentujemy relację Olgi Kurek oraz
dr Andrzeja Rozmusa, z seminarium „Jaka ma być reforma szkolnictwa
wyŜszego?”, które odbyło się 6 kwietnia 2009 w Łańcucie. Jej tytuł – ŚcieŜki i rozdroŜa polskiej nauki i edukacji wskazuje na problemowy charakter
seminarium. Jednak po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do
samego tekstu relacji.

dr Marcin Szewczyk – Zakład Europeistyki WSIiZ
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