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Konstytucjonalista. Profesor prawa na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.
Rektor Wissenschaftskolleg zu Berlin. Wykładowca prawa konstytucyjnego na
Uniwersytecie w Nowym Jorku oraz Uniwersytecie w Yale. Były sędzia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego.
       
Filozof, socjolog i publicysta. Zajmuje się m.in. teoriami społecznymi i epistemologią. Kierował Instytutem Plancka. Wykładał na wielu uniwersytetach
w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Do jego najważniejszych dzieł należą
„Filozoﬁczny dyskurs nowoczesności” i „Strukturwandel der Öﬀentlichkeit”.
...  
Konstytucjonalista. Dyrektor Jean Monnet Center for International and
Regional Economic Law & Justice. Wykładowca Kolegium Europejskiego
w Brugii i Natolinie. Był członkiem komisji prawnej Parlamentu Europejskiego przygotowującej traktaty z Maastricht i Amsterdamu. Doradca podczas
prac konwentu europejskiego.



   
Konstytucjonalista. Profesor prawa na Uniwersytecie w Bonn. Sędzia niemieckiego
Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe. Autor wielu publikacji z zakresu federalnego ustroju Niemiec oraz prawa europejskiego.
     
Analityk w Centrum Europejskim Natolin, adiunkt w Instytucie Unii Europejskiej
Collegium Civitas. Zajmuje się tematyką reformy instytucjonalnej i procesu konstytucyjnego w Unii Europejskiej oraz obszarem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
         
Adiunkt w Katedrze Teorii Politycznej Uniwersytetu Poczdamskiego w Niemczech,
gdzie doktoryzował się na temat teoretycznych kwestii integracji europejskiej w kontekście rozszerzenia UE. Pisał także o problemach konstytucji europejskiej, teorii
społeczeństwa obywatelskiego oraz regionalizmu.
   
Pracownik naukowy Université de Toulouse II. Specjalizuje się we Wspólnej Polityce
Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Znawca francuskiej polityki zagranicznej i europejskiej.
 .  
Współpracownik Centrum Polityki Stosowanej przy Uniwersytecie w Monachium,
gdzie prowadzi projekt badawczy pt. „Das größere Europa”, poświęcony rozszerzeniu
Unii Europejskiej, polityce bezpieczeństwa i reformie instytucjonalnej. Współpracuje
na stałe z pismem „Internationale Politik”.
     
Dyrektor belgijskiego Instytutu Studiów Europejskich. Wykładowca nauk politycznych na brukselskim Université Libre. W obszarze integracji europejskiej specjalizuje
się przede wszystkim w polityce instytucjonalnej Unii oraz teoriach demokracji.
   
Wykładowczyni stosunków międzynarodowych w St Antony’s College na Uniwersytecie w Oxfordzie. Profesor w paryskim Institut d’Etudes Politiques. Zajmuje się m.in.
stosunkami międzynarodowymi, integracją europejską i teorią gier.
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Wykładowca na wydziale studiów politycznych Uniwersytetu w Princeton. Współpracuje z Center for Globalization and Governance i Bobst Center for Peace and Justice.
Zajmuje się m.in. integracją europejską, teoriami stosunków międzynarodowych, prawem międzynarodowym oraz organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.
     
Profesor prawa europejskiego w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.
Członek komitetu doradczego „European Journal of International Law Maastricht”
i „Journal of European and Comparative Law”. Zajmuje się m.in. prawem instytucjonalnym Unii Europejskiej, w tym relacjami między prawem unijnym i krajowym.



