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Sylwetka naukowa:  

Adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach. Absolwentka politologii i bezpieczeństwa 

narodowego na Wydziale Humanistycznym UPH 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 

budownictwa. Stopień doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki 

o bezpieczeństwie uzyskała na podstawie decyzji Rady Wydziału Humanistycznego 

UPH z 11 lipca 2018 r., na podstawie dysertacji nt. Bezpieczeństwo Bliskiego 

Wschodu w obliczu ekspansji Państwa Islamskiego.  

Od 2014 r. prowadzi zajęcia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, 

bezpieczeństwo wewnętrze, kryminologia stosowana na Wydziale 

Humanistycznym, a od 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych UPH w Siedlcach. 

W latach 2015-2019 była kierownikiem tematu badawczego Problematyka 

bezpieczeństwa w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu oraz uczestnikiem 

tematu badawczego Bezpieczeństwo narodowe w erze globalizacji realizowanego 

w INSiB UPH. W 2019 r., jako zastępca Redaktor Naczelnej czasopisma 

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

uczestniczy w grantach naukowych Wsparcie dla czasopism naukowych oraz 

Działalność Upowszechniająca Naukę, związanym z organizowaniem przedsięwzięć 

upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe 

w kraju lub za granicą, przyznanym przez MNiSW. 



Doktor Stempień jest autorką dwóch monografii naukowych: Państwo Islamskie: 

nowe oblicze terroryzmu? oraz Bliski Wschód: ciągle w ogniu (wraz z dr hab. 

Maliną Kaszubą), a także współredaktorką dwóch monografii zbiorowych, które 

ukazały się w 2018 r. Dotychczas opublikowała  również 15 artykułów w polskich 

i zagranicznych periodykach naukowych.  

Marta Sara Stempień współpracuje zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi 

ośrodkami. Jako zastępca Redaktor Naczelnej czasopisma naukowego 

„De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności” podejmuje 

kontakt z członkami redakcji czasopisma, recenzentami oraz autorami z zagranicy 

m.in. Rosji, Ukrainy, Łotwy czy Litwy oraz wiodącymi bazami referencyjnymi, 

tj. Scopus czy Erih Plus. Uczestniczyła również w programie Erasmus+. 

Za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2017/2018 otrzymała nagrodę 

Rektora III stopnia. W latach 2013-2017 była laureatką stypendium 

dla najlepszych doktorantów UPH oraz laureatką stypendium z dotacji 

projakościowej, a w roku 2019, nagrody dla najlepszego młodego naukowca 

UPH, przyznawanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół UPP w Siedlcach ogłasza 

konkurs o nagrody im. profesora Lesława Szczerby. 

Marta Stempień posiada Certificate in Advanced English [CAE] C1. 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), znajdującego się na liście czasopism naukowych 

MNiSW (20 pkt.) 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). 

W wolnym czasie lubi czytać książki, podróżuje i uczy się języka arabskiego.  

 

Zainteresowania naukowe: 

• globalny ruch dżihadystyczny,  

• ideologia dżihadyzmu, 

• międzynarodowy terroryzm,  

• współczesne wojny i konflikty,  

• bezpieczeństwo Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. 

• bezpieczeństwo międzynarodowe 

• reżimy nieproliferacji broni masowego rażenia 



 

Najważniejsze publikacje: 

• Marta Sara Stempień, Państwo Islamskie: nowe oblicze terroryzmu?, Warszawa-

Siedlce: Oficyna Wydawnicza Rytm, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach 2018, ss. 320 ISBN 978-83-739-9801-8 

• Malina Kaszuba, Marta Stempień, Bliski Wschód: ciągle w ogniu, Warszawa-

Siedlce: Oficyna Wydawnicza Rytm, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach 2018, ss. 152 ISBN 978-83-7399-799-8 

• Marta Sara Stempień, Russia in the eyes of Islamic State’s propaganda: an 

analysis of the content of Rumiyah magazine, “Terrorism and Political Violence”, 

https://doi.org/10.1080/09546553.2019.1657097 

• Marta Sara Stempień, Intensyfikacja przemocy w Nigerii - terroryzm czy walka 

o zasoby naturalne? Kontrowersje związane z konfliktem między społecznościami 

koczowniczymi a osiadłymi, „UR Journal of Humanities and Social Sciences”, 

2(11) 2019, s. 144-162. 

http://journalofhumanitiesandsocialsciences.com/112019/8.pdf 

• Marta Sara Stempień, Naszidy jako element kultury dżihadyzmu. Rola 

muzyki w propagandzie Państwa Islamskiego, „De Securitate et Defensione. 

O Bezpieczeństwie i Obronności”, nr 1(5) 2019, s. 57-71. 

https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/testowe4/article/view/1535/1316 

• Marta Stempień, Wojna domowa w Libii w latach 2014-2017, „Myśl Ekonomiczna 

i Polityczna” nr 4 2018, s. 294-315 

https://mysl.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Mysl_Ekonomiczna_i_Polit

yczna/meip-64/Mysl_EiP_1-19_15Stempien.pdf 

• Marta Stempień, Dżihadyzm a tworzenie quasi-państw. Funkcjonowanie "państw 

dżihadystycznych" w przestrzeni międzynarodowej - studium porównawcze, „De 

Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”, nr 1(3) 2017, s. 134-

144. https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/testowe4/article/view/211/178 

• Marta Stempień, Obalając zachodnie wartości. Kalifat Państwa Islamskiego 

od powstania do upadku, „Przegląd Nauko-Metodyczny. Edukacja dla 

Bezpieczeństwa” nr 2 2018, 

https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/2183/Obalając%20zac

hodnie%20wartości.%20Kalifat%20Państwa%20Islamskiego%20od%20powsta

nia%20do%20upadku%20PNM.pdf?sequence=1 

• Marta S. Stempień, Zarządzanie barbarzyństwem. Zbrodnie popełnione przez 

Państwo Islamskie, „Humanities and Social Sciences” HSS, vol. XXIII, 25 3/2018, 

s. 361-374. http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/426 



• Marta Stempień, Global encounter. Rivarly between Islamic State and Al-Qaeda 

over the supremacy of the global jihadist movement, „Myśl Ekonomiczna 

I Polityczna, nr 3(50) 2015, s. 198-218.  

• Malina Kaszuba, Marta Stempień, Autorytarna geopolityka przetrwania reżimu 

Baszszara al-Asada podczas wojny domowej oraz inwazji Państwa Islamskiego, 

„Społeczeństwo i Polityka”, nr 2 2016, s. 115-128.  

• Marta Stempień, Jihadism expansion in Egypt after 2011 on the example of 

Ansar Bayt al-Maqdis, Sinai Province and other structures, „Myśl Ekonomiczna 

I Polityczna” 2016 nr 3(54), s. 211-226. 

• Marta Stempień, Fenomen Boko Haram. Afrykański kalifat zagrożeniem dla 

bezpieczeństwa międzynarodowego, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 

50/2016, s. 123-133.  

• Marta Stempień, Irańskie służby specjalne wobec inwazji Państwa Islamskiego, 

[w:] Marek Górka (red.), Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze w XX i XXI 

wieku, Warszawa: Difin 2016, s. 232-248. 

• Marta Stempień, Dżihadyzm a tworzenie quasi-państw. Funkcjonowanie "państw 

dżihadystycznych" w przestrzeni międzynarodowej - studium porównawcze, „De 

Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”, 1(3) 2017, s. 134-144. 

• Malina Kaszuba, Marta Stempień, Bioterroryzm – realne zagrożenie czy 

mrzonka? [w:] Mariusz Kubik, Małgorzata Lipińska-Rzeszutek, Bezpieczeństwo 

ekologiczne, Siedlce: Wyd. UPH 2017. 

• Marta Stempień, Ewolucja kontroli materiałów nuklearnych i broni jądrowej, 

„Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 2015 vol. 9 nr 2, s. 71-86. 

• Marta Stempień, Maciej Tołwiński, Efektywność międzynarodowych reżimów 

nieproliferacji broni biologicznej i chemicznej, „Polityka i Społeczeństwo”, 2015 

nr 4 (13), s. 115-133.  

 


