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Politologia – studia I-go stopnia
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Geneza oraz specyfika nauk o polityce na tle innych nauk społecznych.
Koncepcje umowy społecznej J.J. Rousseau, J. Locke’a i T. Hobbesa.
Główne nurty XX - wiecznej myśli politycznej.
Definicja oraz funkcje państwa nowożytnego.
Parlamentarne i prezydenckie systemy rządów: definicja, różnica, przykłady.
Zasady demokracji liberalnej.
Specyfika polskiej kultury politycznej po 1989 roku (na podstawie schematu Almonda i
Verby).
Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w świetle Konstytucji RP z 1997 roku
Prekursorzy nauki o stosunkach międzynarodowych: od starożytności po czasy nowożytne i
ich wkład do rozwoju dyscypliny.
Aktorzy stosunków międzynarodowych w drugiej dekadzie XX i XXI wieku: porównanie,
wnioski.
Podział administracyjny RP.
Znaczenie oraz zadania samorządu terytorialnego w Polsce.
Procesy integracji oraz dezintegracji w Europie po II wojnie światowej.
Liberalny i keynesowski pogląd na rolę państwa w gospodarce.
Specyfika zmian demograficznych zachodzących w Polsce i Europie.
Sposoby przeciwdziałania negatywnym trendom demograficznym w państwach UE.
Warunki sprzyjające demokracji w ujęciu Roberta Dahla.
System wyborczy i funkcje wyborów.
Ewolucja partii politycznych i systemu partyjnego w Polsce po 1989 roku.
Zasada trójpodziału władzy.
Historia polityczna Polski po 1989 roku – najważniejsze wydarzenia i ich rola dla
kształtowania się systemu demokratycznego w Polsce.
Źródła prawa obowiązującego w Polsce i ich hierarchia.
Aktualność podziału prawica/lewica dla opisu systemów partyjnych.
Geopolityczny przełom w roku 1989: geneza, istota oraz konsekwencje.
Federalizm, unitaryzm i decentralizacja.
Konstytucje i sądownictwo konstytucyjne w Polsce.
Historia integracji europejskiej.
Antropologia polityczna – istota oraz znaczenia dla procesów analizy procesów politycznych.
Rola i miejsce mediów masowych mediów w życiu publicznym.
Unia Europejska - federacją, konfederacją czy inna forma współpracy międzyrządowej?

Przedmioty dla specjalności/modułów (10 tez)
Polityka Społeczna i Gospodarcza
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Wskaż i scharakteryzuj podstawowe podmioty uczestniczące w procesach gospodarczych.
Omów funkcje pieniądza w gospodarce rynkowej.
Omów główne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne polityki gospodarczej
Cele, funkcje oraz modele polityki rodzinnej.
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Wskaż sposoby przeciwdziałania negatywnym trendom demograficznym w państwach.
Typologia modeli pomocy społecznej – wybrany przykład.
Podmioty zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego w Polsce.
Polityka społeczna w programach partii politycznych w Polsce.
Zdefiniuj pojęcie „państwo opiekuńcze” i dokonaj jego charakterystyki na wybranym
przykładzie.
10. Oblicza ubóstwa w Polsce.

Polityka Międzynarodowa i Integracja Europejska
1. Główne paradygmaty w nauce o stosunkach międzynarodowych i ich „użyteczność” w
rozumieniu współczesnej polityki międzynarodowej.
2. Wojna i pokój jako główny przedmiot badań z zakresu stosunków międzynarodowych.
3. Współczesny świat w perspektywie geopolitycznej Samuela Huntingtona.
4. Globalne przywództwo USA po roku 1989. Jego podstawy i jego ewolucja.
5. Zdefiniuj oraz wskaż na typologię organizacji międzynarodowych we współczesnych
stosunkach międzynarodowych.
6. Wskaż na główne elementy systemu politycznego Unii Europejskiej.
7. Opisz rolę dyplomacji oraz wskaz na jej możliwe formy we współczesnych stosunkach
międzynarodowych.
8. Dokonaj charakterystyki roli Europy we współczesnym ładzie międzynarodowym.
9. Wskaż na główne organizacje współpracy regionalnej w Europie w wymiarze: gospodarczym,
politycznym, prawnym oraz kulturowym.
10. Transformacja polityczna w wybranym państwie Europy Środkowej i Wschodniej.

