Historie sukcesu
stypendystów SCIEX
bezpośrednio realizowałem swoje
badania naukowe, jak również
zlokalizowane w Genewie liczne
organizacje międzynarodowe.
Tematem moich badań była przecież
problematyka ius contrahendi
organizacji międzynarodowych.
Wszystkie zamierzenia naukowe
udało mi się zrealizować, dzięki
czemu procedura mojego wspólnego
poznańsko-genewskiego przewodu
doktorskiego zbliża się do końca.
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Jaki był cel Pana projektu realizowanego w ramach programu SCIEX?
Założyłem, że w ramach projektu
realizowanego w Genewie pod
kierunkiem profesor Laurence Boisson
de Chazournes ostatecznie sprecyzuję
temat mojej rozprawy doktorskiej
i przygotuję jej koncepcję. Założyłem
też, że przygotuję istotną część mojej
rozprawy po to, aby otworzyć przewód
doktorski na UAM. Zaplanowałem
również udział w konferencjach
międzynarodowych i kursach dla
doktorantów z różnych uczelni
europejskich. Moim zamierzeniem
było także nawiązanie kontaktu
z funkcjonariuszami organizacji
międzynarodowych z systemu
ONZ mającymi siedziby w Genewie
oraz przeprowadzenie kwerend
bibliotecznych w zagranicznych
instytucjach naukowych. Ponadto
zaplanowałem przygotowanie
kilku publikacji, które ukazały się
już drukiem w pracach zbiorowych
i czasopismach naukowych.
Jakie były rezultaty projektu?
Cieszę się, że swój projekt mogłem
realizować w Genewie. Mam na
myśli zarówno Katedrę, w której

Jak stypendium wpłynęło na Pana
życie zawodowe i prywatne?
Realizacja moich zamierzeń
naukowych jest najważniejszą
wartością mojego pobytu w Genewie.
Nie sposób jednak nie wspomnieć
o innych sprawach, które traktuję
w kategoriach wartości dodanej.
Jest ich wiele, żeby wspomnieć tylko
o możliwości poznania pięknego kraju
i fascynującego miasta, jakim jest
Genewa, z jego niepowtarzalnym
międzynarodowym klimatem.
Żeglowanie w międzynarodowym
gronie doktorantów po Jeziorze
Genewskim oraz wspólne wyjazdy
narciarskie w otaczające to miasto
Alpy również tworzyły dobrą atmosferę
dla pracy naukowej. Szczególnie
sobie cenię doświadczenia, które
zdobyłem jako stypendysta i asystent
w Katedrze Prawa Międzynarodowego
i Organizacji Międzynarodowych,
biorąc aktywny udział w realizacji jej
projektów naukowych, dydaktycznych
i organizacyjnych. Pozostaję
w ścisłym kontakcie z pracownikami
i doktorantami Katedry, z którymi
planujemy już realizację kolejnych,
wspólnych projektów badawczych.
Jestem przekonany, że w Genewie
znalazłem najlepsze miejsce do
realizacji moich zamierzeń naukowych.
Gdyby nie stypendium...
… może nie mógłbym realizować swoich
badań w najlepszych instytucjach
naukowych. Może nie miałbym szansy
na współpracę z uczonymi o najwyższej
pozycji naukowej w dziedzinie prawa
międzynarodowego. Nie miałbym też
okazji pracować w międzynarodowym
gronie doktorantów ze wszystkich
kontynentów i nie mógłbym na
tak szerokim forum prezentować
dokonań polskiej nauki prawa
międzynarodowego.

