Tematyka seminariów dyplomowych ( magisterskich i licencjackich )
w Instytucie Politologii

Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski

-

Politologia jako przestrzeń badań rzeczywistości politycznych
Metody i techniki badań rzeczywistości politologicznej
Biografie polityków
Instytucje życia kulturowo-cywilizacyjnego
Instytucje życia politycznego w Polsce i świecie
Czynniki kształtujące tożsamość różnych podmiotów życia politycznego
Kultura polityczna różnych podmiotów polityki w Polsce i na świecie
Przemiany świadomości politycznej
Specyfika funkcjonowania państw i ich organów władzy
Globalizm jako wartość polityczna
Lokalizm i jego cechy społeczno-polityczne
Mniejszości narodowe i etniczne
Polonie świata i ich odrębności
Współczesne przemiany cywilizacyjne
Dziedzictwo przeszłości a wyzwanie globalne świata

Prof. zw. dr hab. Bogdan Chrzanowski

Zakres tematyczny seminarium obejmuje zagadnienia o charakterze politycznym a
częściowo i historycznym XX w., zarówno w odniesieniu do dziejów Polski, okresu II wojny
światowej oraz okresu powojennego, do czasów obecnych (np. październik 1956, marzec
1968, grudzień 1970 i 1980-81) jak i w kontekście dziejów powszechnych, a więc na
wszystkich kontynentach (kryzysy polityczne np. Berlin Zachodni 1961, kryzys kubański,
terroryzm, Daleki Wschód np. Chiny, Wietnam, Korea i inne, Ameryka Południowa, Afryka).
Jest tutaj też problematyka doktryn politycznych, ideologii, myśli poszczególnych kierunków
politycznych (np. nacjonalizm, rasizm, komunizm, socjalizm, nazizm) stosunków
narodowościowych, sytuacji międzynarodowej i ich wpływu na wydarzenia o charakterze
ogólnopolskim, europejskim i światowym, m.in. rozpad tzw. obozu socjalistycznego.
Poszczególne grupy problemowe powinny być rozpatrywane w powiązaniu z wydarzeniami
na terenie Europy i innych kontynentów.

Prof. UG, dr Tadeusz Dmochowski
-

Stosunki międzynarodowe
Daleki Wschód a polityka mocarstw
Cywilizacyjna tożsamość Rosji
Polityka zagraniczna Rosji

Prof. zw. dr hab. Andrzej Gąsiorowski

Historia stosunków międzynarodowych od 1918 roku do współczesności
Problemy polityczne współczesnego świata
Problematyka ideologii faszystowskich i realizacja
Dzieje polityczne Polski 1918-1939, 1939-1945, 1945-1989, po 1989 roku
Aparat przemocy i jego funkcje w państwach totalitarnych (gestapo, NKWD, UB, SB,
Stasi)
- Działania specjalne i ich rosnące znaczenie w polityce międzynarodowej
-

Dr Marek Ilnicki
- system bezpieczeństwa państwa ( występujące i prognozowane zagrożenia, funkcjonowanie
podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie im oraz obowiązujące w tej materii
regulacje prawne),
- działalność służb granicznych i służb specjalnych oraz organów ochrony porządku
publicznego w Polsce,
- bezpieczeństwo komunikacji morskiej i lotniczej,
- zwalczanie międzynarodowej przestępczości, w tym terroryzmu.

Dr Katarzyna Kamińska-Moczyło
- partie polityczne i systemy partyjne państw świata,
- media i komunikowanie polityczne na świecie,
- koncentracja mediów a wolność mediów i pluralizm informacji,
- zachowania wyborcze kandydatów i wyborców,
- paralelizm polityczny,
- polityka i media Łotwy i Estonii,
- polityka i media mniejszości narodowych na Łotwie i w Estonii.

Dr Barbara Kijewska
Komunikowanie polityczne w aspekcie medialnym
Media masowe w systemie demokratycznym (analiza instytucji medialnych,
zawartości i publiczności)
Problematyka zaangażowania politycznego kobiet
Udział kobiet w polityce (analiza ilościowa)
Uwarunkowania obecności kobiet w polityce
Obszary aktywności publicznej kobiet
Zagadnienie równego traktowania (Gender mainstreaming)
Prowadzący preferuje prace empiryczne.

Dr Michał Kubiak
– współzależności wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego,
– proces starzenia się społeczeństw i jego konsekwencje,
– zmiany na rynku pracy w kontekście przemian demograficznych,
– problemy rynku pracy i polityka zatrudnienia,
– uwarunkowania i funkcjonowanie systemów emerytalnych,
– ekonomia społeczna,
– warunki życia ludności,
– rola organizacji pozarządowych w polityce społecznej,
– polityka społeczna państwa wobec rodziny,
– problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego,
– ewolucja i perspektywy państwa dobrobytu,
– funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w Polsce i w innych państwach,
– problem bezdomności w Polsce,
– systemy opieki zdrowotnej w wybranych państwach Unii Europejskiej,
– procesy globalizacji i ich konsekwencje,
– przyczyny i implikacje kryzysu gospodarczego,
– polityka gospodarcza Unii Europejskiej,
– doktryny ekonomiczne,

– strategia i procesy transformacji gospodarczej w Polsce,
– polityka budżetowa państwa.

Prof. UG, dr hab. Andrzej Kubka

Temat: Systemy polityczne Skandynawii
1. Państwo opiekuńcze (m.in. geneza, rozwój, problemy funkcjonowania)
2. Partie polityczne i systemy partyjne (m.in. poszczególne partie, „rodziny” partii, partie na
arenach wyborczej, parlamentarnej, rządowej, zmiana systemów partyjnych)
3. Organizacje interesów i system korporatywizmu (m.in. poszczególne organizacje, relacje
z ośrodkami władzy, mechanizmy decyzyjne w systemie korporatywizmu)
4. Środki masowego przekazu (m.in. prasa partyjna, systemy komunikacji politycznej)
5. Legislatywa
6. Egzekutywa
7. System administracji
8. System samorządu lokalnego
9. Główne nurty ideowe i kierunki myśli politycznej
10. Powiązania systemów politycznych Skandynawii z otoczeniem międzynarodowym.

Dr Joanna Leska-Ślęzak
-

Media
Informacja
Komunikacja społeczna
Polityka socjalna
Przemiany cywilizacyjne, kulturowe
Polonia świata

Dr Sylwia Mrozowska
Integracja europejska
- historia integracji europejskiej
zjednoczenia?)
- procesy decyzyjne w UE
- teoria integracji europejskiej
- lobbing w UE
- deficyt demokratyczny

(perspektywy

integracji;

kryzys

europejskiego

- subsydiarność
- polityka regionalna UE
Teoria polityki
− decydowanie polityczne
− teoria gier
− strategia działań politycznych (strategie partii politycznych (marketing polityczny),
strategie grup interesu)
Filozofia polityki
− wolność polityczna (myśl liberalna)

Dr hab. Arkadiusz Modrzejewski
- normatywne i realistyczne koncepcje stosunków międzynarodowych w aspekcie
bezpieczeństwa międzynarodowego
- organizacje i współpraca międzynarodowa
- zagrożenia globalne
- współczesne konflikty międzynarodowe i wewnętrzne (np. kryzys ukraiński,
Kaukaz Północny i Południowy, kraje arabskie)
jednostek
samorządowych
w
zakresie
realizacji
założeń
działalność
polityki bezpieczeństwa

Prof. UG, dr hab. Piotr Niwiński
-

Najnowsza historia Polski
Najnowsza historia powszechna
Struktury opozycyjne
Konflikty międzynarodowe

Prof. UG, dr hab. Jarosław Nocoń
Przykładowa tematyka seminarium:
1. Klasyczna i współczesna teoria polityczna (np. Umowa społeczna w myśli
politycznej T. Hobbesa, analiza systemu politycznego w świetle koncepcji
Talcotta Parsonsa, neofunkcjonalny model władzy politycznej itp.)
2. Analiza pojęciowa (np. dewiacja i patologia polityczna, poziomy analizy władzy
publicznej, korupcja polityczna, itp.)
3. Przywództwo i elity polityczne (np., Przywództwo polityczne polskiej
socjaldemokracji, opozycja w systemach politycznych, funkcje elity politycznej,
itp.)
4. Socjotechnika w działaniu politycznym (np. Oblicza politycznej charyzmy,
manipulacja w propagandzie politycznej partii …., autorytet polityczny na
przykładzie…., itp.)

5. Władza lokalna (np. ordynacje w wyborach samorządowych, instytucje władzy
lokalnej, regionalne grupy interesu, itp.)

Dr Jarosław Och
- Konstytucja jako podstawowe źródło prawa – funkcje konstytucji we współczesnych
demokracjach, ewolucja konstytucyjna w Polsce po 1989, procedura legislacyjna i
przebieg prac związanych z wypracowywaniem tekstu Konstytucji RP, projekty
konstytucyjne poszczególnych partii politycznych
- System wyborczy RP – cechy charakterystyczne, wpływ na scenę polityczną
- Marketing polityczny
- System partyjny RP – kształtowanie się systemu, wpływ decyzji „Okrągłego Stołu” na
zmiany w zakresie funkcjonowania, instytucjonalizacja życia partyjnego w Polsce,
finansowanie partii, partie polityczne w Polsce
- Parlamentaryzm polski – Sejm i Senat w systemie politycznym RP, uprawnienia organów,
funkcje, tryb legislacyjny, historia parlamentaryzmu w Polsce
- Instytucja Prezydenta w ustroju politycznym RP – historia prezydentury, kwestie kreacji
organu, kompetencje Prezydenta
- Rada Ministrów RP – uprawnienia, tryb funkcjonowania, gabinety w Polsce po 1989,
kwestie dymisji, odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna
- Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba
Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – okoliczności powołania organów,
kompetencje, skład, doświadczenia w zakresie praktyki życia politycznego
W ramach indywidualnych uzgodnień możliwa jest realizacja tematu, który nie
występuje wcześniej. Wymaga to jednak omówienia w aspekcie dostępnej literatury
przedmiotu.
W trakcie seminarium omawiane będą podstawowe kwestie metodologiczne związane
z pracą badawczą oraz praktyczne aspekty związane ze zbieraniem materiałów i pisaniem
pracy. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przyswojenie wiedzy z zakresu metodologii
politologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Aparatu naukowego (przypisy, tabele,
zestawienia, bibliografia).

Prof. UG, dr hab. Rafał Ożarowski
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie
Bezpieczeństwo w subregionie Zatoki Perskiej
Terroryzm międzynarodowy
Polityka mocarstw wobec Bliskiego Wschodu (USA, Rosja, Chiny)
Kooperacja i antagonizmy pomiędzy Bliskim Wschodem a Europą
Globalizacja a świat arabski
Arabskie wizje rzeczywistości międzynarodowej
Irańska wizja rzeczywistości międzynarodowej
Ropa naftowa i gaz ziemny na Bliskim Wschodzie
Fundamentalizm muzułmański
Problemy muzułmanów w Europie

−
−
−
−

Bliskowschodni regionalizm
Instytucjonalizm polityczno-gospodarczy na Bliskim Wschodzie
Kwestie problemowe Afganistanu
Rola Turcji w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie

Dr Krzysztof Piekarski
-

tematyka związana z polityczną historią Polski po II wojnie światowej,
historia polityczna PRL-u, przemiany polityczne i społeczne po 1945 w Polsce,
transformacja ustrojowa po 1989 i jej następstwa polityczne i społeczno-ekonomiczne,
system polityczny III RP.

Prof. UG, dr hab. Grzegorz Piwnicki
1.
2.
3.
4.
5.

Analiza systemów partyjnych i politycznych współczesnych państw
Historia ustroju państw europejskich
Analiza wyborów i technik socjowyborczych w Polsce i na świecie
Konflikty międzynarodowe i ich znaczenie w polityce
Problemy globalne współczesnego świata – megatrendy

Dr Adam Romejko
Obszary tematyczne dla prac licencjackich:
1. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Europie i na świecie.
2. Migracje w Polsce, Europie i na świecie.
3. Kwestie polonijne, w tym związane z polskim duszpasterstwem.
4. Austria i jej miejsce w europejskiej i światowej polityce.
5. Procesy integracji i dezintegracji w Polsce, Europie i na świecie.
6. Filozoficzne koncepcje polityki, w tym państwa.
7. Religie i ich oddziaływanie na sferze polityczną w Polsce, w Europie i na
świecie.
8. Fundamentalizm religijny i jego wpływ na ład światowy.
9. Przemiany kulturowe w Polsce, Europie i na świecie.
10. Teoria mimetyczna i jej zastosowanie w badaniach zjawisk politycznych.
Tematy prac licencjackich zostaną doprecyzowane w ramach indywidualnych
spotkań ze studentami.

Dr Joanna Rosłon-Żmuda

− realizacja polityki społecznej w stosunku do osób wykluczonych społecznie
− działania organizacji pozarządowych na polu pomocy społecznej
− funkcjonowanie gospodarczych organizacji międzynarodowych – MFW, Bank Światowy,
Światowa Organizacja Handlu, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, OECD
− międzynarodowe przepływy kapitałowe i transfery technologii – bezpośrednie inwestycje
zagraniczne, specjalne strefy ekonomiczne
− funkcjonowanie korporacji międzynarodowych w gospodarce światowej
− gospodarcze ugrupowania integracyjne na świecie

Dr Przemysław Sieradzan
- procesy polityczne, stosunki międzynarodowe i przywództwo na obszarze postradzieckim
- dzieje władzy w ZSRR
- doktryny i myśl geopolityczna
- stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie
- etniczność a polityka
- ruchy i doktryny ekstremizmu politycznego
- myśl polityczna i ruchy społeczne

Dr Beata Słobodzian
-

Polityka regionalna (szerokie pojęcie)
Samorząd terytorialny w Polsce i na świecie
Administracja publiczna
Samorząd zawodowy

Dr Margot Stańczyk-Minkiewicz
1.Stosunki międzynarodowe na kontynencie afrykańskim;
2. Problemy współczesnej Afryki;
• głód, ubóstwo, analfabetyzm, epidemie, korupcja, łamanie praw człowieka etc.;
• dysfunkcyjność państw afrykańskich ( analiza całokształtu zjawiska lub wybranego
państwa);
3. Państwa dysfunkcyjne, jako destabilizator globalnego bezpieczeństwa;
4. Problematyka globalnego bezpieczeństwa ze szczególny uwzględnieniem terroryzmu
międzynarodowego;
5. Wybrane zagadnienia dotyczące wyzwań współczesnego świata:
• asymetria gospodarcza, polityczna i kulturowa świata;
• konflikty międzynarodowe;
• przestępczość zorganizowana ( handel narkotykami, bronią, ludźmi etc.);
• problematyka łamania prawa człowieka;

Prof. UG, dr hab. Maciej Szczurowski

- Mity, stereotypy, rytuały i symbole we współczesnej polityce;
- Procesy podejmowania decyzji politycznych;
- Polityka a wojsko;
- Militarne i niemilitarne problemy bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym,
narodowym i międzynarodowym;
- Decyzje polityczne i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Prof. UG, dr hab. Jacek Tebinka
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Współczesne polskie służby specjalne.
Rola służb specjalnych w stosunkach międzynarodowych.
Historia stosunków międzynarodowych.
Konflikty międzynarodowe po II wojnie światowej.
Konflikt bliskowschodni.
Polityczne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce i Europie Wschodniej.
Upadek dyktatury komunistycznej w Polsce.
Zimna wojna.
Terroryzm.
Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii.
Proces pokojowy w Irlandii Północnej.
Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii.

Dr Witold Turnowiecki
Globalizm polityczny (bezpieczeństwo polityczne)
Globalizm gospodarczy (bezpieczeństwo ekonomiczne)
Unia Europejska – organizacja globalna
Europeizacja – czynnik globalizujący
Regionalizacja gospodarki światowej
Korporacje transnarodowe
Wiedza i technologia w procesach globalizacji
Globalne rynki finansowe (kryzysy walutowe, systemy bankowe, swobodny przepływ
kapitału, bezpieczeństwo finansowe)
Globalne powiązania rynków pracy (bezpieczeństwo socjalne)
Polska w procesach globalizacji i europeizacji (korzyści, wyzwania, zagrożenia)
Międzynarodowa integracja polityczna i ekonomiczna (organizacje, strefy, porozumienia)

