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Sylwetka naukowa 

Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych Instytutu Nauk 

Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Prowadzi 

zajęcia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrze oraz kryminologia. 

Absolwentka politologii i bezpieczeństwa narodowego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Obroniła pracę magisterską na temat Zagrożenia dla 

bezpieczeństwa wynikające z procesu proliferacji broni jądrowej w okresie zimnej wojny, pod 

kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Jaczyńskiego. W tym samym roku uzyskała tytuł inżyniera, 

w specjalności budownictwo ogólne.  

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie 

uzyskała 11 lipca 2018 r. Temat dysertacji: Bezpieczeństwo Bliskiego Wschodu w obliczu ekspansji 

Państwa Islamskiego. Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH. 

Marta Stempień posiada Certificate in Advanced English [CAE] C1, wydawany przez University 

of Cambridge. 

Od 2014 r. pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego oraz administratora strony internetowej 

czasopisma naukowego „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”, 

indeksowanego w wielu renomowanych bazach referencyjnych, w tym The European Reference Index 

for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS). Od 2015 r. uczestniczy w szkoleniach 

dotyczących otwartego dostępu do publikacji naukowych oraz możliwości finansowania 

działalności młodych naukowców. Angażuje się  również w pozyskiwanie środków finansowych 

na projekty badawcze z Narodowego Centrum Nauki (NCN). 

Od 2015 r. jest kierownikiem tematu badawczego Problematyka bezpieczeństwa w regionie Afryki 

Północnej i Bliskiego Wschodu. Autorka i współautorka 20 rozdziałów w monografiach, 8 artykułów 

naukowych z listy B MNiSW oraz innych publikacji naukowych i popularnonaukowych, zarówno 

w języku polskim, jak i angielskim. Przewodnicząca, członek oraz sekretarz komitetów 



organizacyjnych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, miedzy innymi 

z cyklu „Polska-Rosja”, czy „Wojna i Bezpieczeństwo Militarne”. 

. 

Zainteresowania naukowe: 

 globalny ruch dżihadystyczny,  

 ideologia dżihadyzmu, 

 międzynarodowy terroryzm,  

 współczesne wojny i konflikty zbrojne,  

 bezpieczeństwo Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. 

 bezpieczeństwo międzynarodowe 

 reżimy nieproliferacji broni masowego rażenia 
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