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Kierowanie projektami badawczymi:
 2014: „Contemporary socio-economic processes in Latin America”, współkierowanie razem z
dr J. Gocłowska-Bolek, finansowany w ramach BST - Badania Statutowe Instytutu Ameryk i
Europy UW (nr BST 24709/E/343/S/2014)
 2011-2014: „Quo vadis Kuba? Implikacje dla Europy i Polski”, konkurs OPUS H4 NCN
finansowany w latach 2011-13 przez Narodowe Centrum Nauki (nr UMO2011/01/B/HS4/03233); charakter udziału: kierownik projektu; kwota dofinansowania: 120
tysięcy PLN, więcej na www.quovadiscuba.com
 2012: „Miasto i środowisko naturalne w Polsce. Doświadczenia dla Ameryki Łacińskiej”,
współfinansowany przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Miasta Węgrów i
BST CESLA UW; charakter udziału: kierownik projektu.
 2005-2007: „Sociedades locales y desarrollo territorial en América Latina frente a los desafíos
del siglo XXI [Społeczności lokalne i rozwój terytorialny w Ameryce Łacińskiej wobec
wyzwań XXI wieku]; projekt finansowany w ramach międzynarodowego sieci naukowej
(MSN) koordynowanej przez CESLA „Ameryka Łacińska w dialogu międzykulturowym w
kontekście międzyamerykańskim i europejskim” oraz z BST CESLA UW; charakter udziału:
koordynator projektu, organizator sympozjum i redaktor publikacji.
Udział w zespołowych projektach badawczych:
 2016-19: „Fronteras, regionalización y globalización”, międzynarodowy projekt badawczy w
ramach Grupo de Trabajo CLACSO – Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(współfinansowany przez SIDA – Szwedzką Agencję Rozwoju Międzynarodowego),
kierownik projektu: Juan Manuel Sandoval Palacios (Meksyk) i José Pablo Prado
Córdova (Gwatemala) https://www.clacso.org.ar/grupos_trabajo
 2008-2013: „AMERYKA ŁACIŃSKA XXI wieku. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe
tożsamości: profile lokalne, międzyamerykańskie, transatlantyckie i globalne”;
międzynarodowy projekt zespołowy realizowany przez CESLA i finansowany przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N 116 129235); charakter udziału: wykonawca.
 2006: „Relacje Polska – Kolumbia. Historia i współczesność”, finansowany ze środków
własnych CESLA UW; charakter udziału: autor tekstu do książki „Relacje Polska – Kolumbia.
Historia i współczesność” wydanej przez CESLA w 2006 r.
 2005-2007: „Współczesne procesy i problemy integracji gospodarczej w Ameryce
Łacińskiej”, projekt realizowany w ramach BST CESLA UW; charakter udziału: autor tekstu
do publikacji, udział w konferencji.
Realizacja projektów indywidualnych finansowanych w ramach BW – Badań Własnych:
 2009: „Wyzwania koncepcyjne i paradygmatyczne studiów latynoamerykańskich w XXI
wieku w kontekście procesów globalizacji i informatyzacji nauki”; efekt: przygotowanie
referatów i artykułów do publikacji pokongresowych, udział w konferencjach naukowych: w
Berlinie – 54 SALALM i w Meksyku - 53 ICA, poszerzenia wiedzy z zakresu dokumentacji i
informacji nt. studiów latynoamerykańskich oraz elektronicznych baz czasopism (Redalyc i
Latindex), udział w zgromadzeniu REDIAL jako sekretarz tej organizacji
 2008: „Studia latynoamerykańskie i relacje Europa – Ameryka Łacińska”, realizacja: pobyt
badawczy w Sevilla (Biblioteka Escuela de Estudios Hispanoamericanos), uczestnictwo w





konferencji nt. „Relacje Kuba – Europa” w Hawanie (listopad 2008) z referatem, udział w
zgromadzeniu REDIAL jako sekretarz tej organizacji
2006-2007: „Latynoamerykańska myśl geograficzna w koncepcjach nauk geograficznych XIX
i XX w.” realizacja: uczestnictwo w 52 ICA w Sevilla i koordynacja sympozjum wraz z
wygłoszeniem referatu
2005: „Teoria i praktyka rozwoju regionalnego w Ameryce Łacińskiej. Dokumentacja i
informacja na temat Ameryki Łacińskiej w Europie” realizacja: sfinalizowanie prac nad
rozprawą doktorską nt. Region i rozwój regionalny w koncepcjach społeczno-gospodarczych
CEPAL a także aktywny udział w europejskiej sieci dokumentacji i informacji nt. Ameryki
Łacińskiej REDIAL www.red.redial.net.

Zagraniczne naukowe staże badawcze:
Universite Sorbonne Nouvelle, IHEAL – Institut des Hautes Etudes de l’Amerique latine, Francja
(2017: styczeń – maj), praca na stanowisku - profesor wizytujący/zaproszony, więcej na:
http://www.iheal.univ-paris3.fr/es/node/247
Universidad de Panamá, Panama (2016: 5 września – 15 października), jako profesor wizytujący w
ramach Erasmus Mundus Fellowship
Universidad de Quintana Roo w Chetumal, Meksyk (2009, 27.07- 9.08) staż podoktorski na
zaproszenie tamtejszego Uniwersytetu celem przeprowadzenia badań terenowych dotyczących
wdrażania planu rozwoju Mezoameryki.
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, Hiszpania (2008, 2–12 luty), staż naukowy w
ramach istniejącego wówczas porozumienia między CESLA UW i EEHA (Escuela de
Estudios Hispano-Americanos) w Sevilla, w trakcie którego miała miejsce kwerenda w
tamtejszej bibliotece i wygłoszenie wykładu nt. „Programas de desarrollo regional y la
integración en América Latina”
Universidad de Guadalajara (Meksyk), (2007, 19.08–3.09), profesor wizytujący, w ramach
porozumienia między Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem w Guadalajarze; pobyt
dwutygodniowy w Meksyku. W trakcie pobytu: wygłoszenie referatu inaugurującego II
semestr studiów Wydziału Studiów Międzynarodowych oraz poprowadzenie dwóch
intensywnych kursów nt. „Roli instytucji międzyamerykańskich w procesie integracji
latynoamerykańskiej” i „Aktualnej sytuacji demograficzno-społecznej w Polsce”.

