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I. Zagadnienia ogólne 

 

1. Scharakteryzuj koncepcję podziału władz K. Monteskiusza. 

2. Omów koncepcję stanu natury i przyczyn narodzin społeczeństwa Thomasa 

Hobbesa. 

3. Omów koncepcję państwa Johna S. Milla. 

4. Omów koncepcję zderzenia cywilizacji Samuela P. Huntingtona. 

5. Omów założenia ideologiczne faszyzmu. 

6. Wymień i scharakteryzuj uczestników międzynarodowych stosunków kulturalnych. 

7. Omów genezę i główne etapy rozwoju UNESCO. 

8. Porównaj francuski (V Republika) i amerykański reżim polityczny. 

9. Scharakteryzuj pojęcie „misja dyplomatyczna”. 

10. Wymień i scharakteryzuj podstawy nieważności umowy międzynarodowej. 

11. Scharakteryzuj Strukturę Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

12. Omów rolę Rady Bezpieczeństwa w utrzymaniu globalnego pokoju 

i bezpieczeństwa. 

13. Scharakteryzuj wpływ Stanów Zjednoczonych na polską politykę zagraniczną. 

14. Scharakteryzuj stosunki polsko-niemieckie po 1990 roku. 

15. Scharakteryzuj islam jako religię oraz omów jego pięć filarów. 

16. Scharakteryzuj oddziaływanie czynnika religijnego we współczesnych stosunkach 

międzynarodowych. 

17. Omów pojęcie systemu medialnego oraz scharakteryzuj polski system medialny. 

18. Podaj definicję oraz omów komponenty wizerunku politycznego. 

19. Wymień i oceń kontrowersje związane z rolą państwa w gospodarce mieszanej. 

20. Wymień i scharakteryzuj podstawowe struktury rynkowe i przedstaw przykłady ich 

rzeczywistego funkcjonowania w gospodarce. 

21. Omów cele i narzędzia polityki fiskalnej i monetarnej – na rzeczywistych 

przykładach wyjaśnij, na czym polega i do czego dąży ekspansywna oraz 

restrykcyjna polityka fiskalna i monetarna. 

22. Wymień procesy zachodzące współcześnie w transnarodowej przestrzeni 

stosunków międzynarodowych. 

23. Scharakteryzuj soft power jako narzędzie polityki zagranicznej państwa 

24. Przedstaw koncepcję „spill over” w kontekście rozwoju integracji europejskiej. 

25. Przedstaw zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony w zakresie reformy 

instytucjonalnej. 

26. Omów atrybuty podmiotowości prawno-międzynarodowej Unii Europejskiej. 

27. Wyjaśnij źródła i konsekwencje konfliktów surowcowych na świecie. 

28. Scharakteryzuj geopolityczne wyzwania dla Polski w XXI wieku. 

29. Przedstaw genezę, charakter i znaczenie systemu wersalskiego. 



30. Omów stosunki polsko-rosyjskie po 1990 roku. 

31. Przedstaw problem Niemiec w polityce zimnowojennej w latach 1945-1990. 

32. Zdefiniuj pojęcie oraz wskaż podmioty oraz formy prowadzenia działalności 

gospodarczej w ramach zarządzania międzynarodowego. 

33. Wymień najważniejsze korzyści i zagrożenia przyjęcia wspólnej waluty przez Polskę 

w kontekście ostatniego globalnego kryzysu finansowego. 

34. Opisz początki geopolityki. 

35. Scharakteryzuj koncepcje geopolityczne Alfreda Mahana. 

36. Omów konflikty etniczne związane z poszanowaniem symboli narodowych. 

37. Scharakteryzuj rolę religii w procesie narodowotwórczym. 

38. Wskaż źródła fundamentalizmu religijnego i wyjaśnij jego wpływ na bezpieczeństwo 

oraz stosunki międzynarodowe. 

39. Omów główne trendy we współczesnych migracjach międzynarodowych. 

 

 

 

II. Zagadnienia specjalnościowe 

 

a. Studia wschodnie 

1. Przedstaw najważniejsze kierunki polityki zagranicznej Ukrainy. 

2. Omów ewolucję polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej za prezydentury Putina. 

3. Omów szanse i zagrożenia wydobycia gazu łupkowego w Polsce . 

4. Omów zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej. 

5. Wymień najważniejsze wydarzenia z przełomu lat 80. i 90. XX w. które przyczyniły 

się do ostatecznego rozpadu ZSRR. 

6. Scharakteryzuj główne patologie społeczne okresu radzieckiego. 

7. Omów wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny niestabilności Bośni i Heregowiny. 

8. Omów znaczenie konfliktu z Grecją dla sytuacji Macedonii na arenie 

międzynarodowej. 

9. Omów główne zagrożenia dla bezpieczeństwa Izraela. 

10. Przedstaw skutki wzrostu popularności radykalnych nurtów islamu dla 

bezpieczeństwa państw Bliskiego Wschodu. 

11. Polityka zagraniczna Republiki Czeskiej. 

12. Omów najważniejsze czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na politykę 

zagraniczną Bułgarii. 

 

b. Służby zagraniczne 

1. Opisz pojęcie „protokół dyplomatyczny”. 

2. Opisz pojęcie „ceremonia” i przedstaw kilka przykładów. 

3. Scharakteryzuj międzynarodowe organizacje partii politycznych. 

4. Omów stosunek polskich partii politycznych do integracji europejskiej i członkostwa 

w NATO. 

5. Omów stosunek polskich partii politycznych do Rosji i koncepcji ULB. 



6. Omów wpływ piłsudczykowskiej i endeckiej koncepcji polityki zagranicznej na 

programy współczesnych polskich partii politycznych. 

7. Scharakteryzuj termin „negocjacje międzynarodowe”. 

8. Zdefiniuj termin „dyplomacja prewencyjna”. 

9. Zdefiniuj termin „operacje reagowania kryzysowego”. 

10. Omów kompetencje zewnętrznych organów państwa w stosunkach 

międzynarodowych. 

11. Scharakteryzuj funkcje dyplomatyczne w świetle Konwencji Wiedeńskiej 

o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r.  

12. Omów źródła prawa konsularnego. 

 

c. Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych 

1. Omów rolę informacji w komunikowaniu publicznym. 

2. Wyjaśnij na czym polega współpraca z mediami w instytucjach publicznych. 

3. Wskaż obszary wykluczenia społecznego, etnicznego i kulturowego 

we współczesnych społeczeństwach. 

4. Wyjaśnij pojęcie propagandy. 

5. Omów specyfikę pracy menadżera w korporacjach międzynarodowych. 

6. Omów koncepcję „fabryki zgody” i „efektu CNN”. Czy media mogą wpływać 

na decyzje w polityce zagranicznej?  

7. Przedstaw relacje pomiędzy systemem medialnym i politycznym. 

8. Omów pojęcie strategii i komunikacji strategicznej. 

9. Omów zasoby i narzędzia miękkiej siły państwa. 

10. Omów pojęcie dyplomacji publicznej. 

11. Omów style negocjacji. 

12. Omów jak różnice międzykulturowe wpływają na prowadzenie negocjacji. 

 

d. Studia europejskie 

 

1. Przedstaw koncepcje integracji europejskiej i podaj przykłady ich zastosowania 

w pragmatyce europejskiej. 

2. Wskaż na działania zmierzające od przeciwdziałania zjawisku deficytu demokracji 

na przykładzie rozwiązań Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

3. Wskaż relacje oraz wyjaśnij zakres znaczeniowy pojęć: „policy”, „politics”, „polity”. 

4. Wymień i scharakteryzuj największe frakcje polityczne w Parlamencie Europejskim. 

5. Opisz jak wygląda proces uzyskiwania członkostwa w Unii Europejskiej. 

6. Opisz jak przebiega proces decyzyjny w Unii Europejskiej. 

7. Opisz źródła pierwotne i wtórne prawa Unii Europejskiej. 

8. Opisz rozwiązania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie celów, 

aksjologii oraz osobowości prawnej Unii Europejskiej. 

9. Opisz na czym polega wzmocnienie roli parlamentów narodowych w Traktacie 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

10. Opisz rozwiązania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie zmian 

instytucjonalnych. 



11. Opisz główne trendy zmian pomiędzy tradycyjnymi a nowymi teoriami integracji 

europejskiej. 

12. Dokonaj analizy „intergovernmentalizmu” i jego krytyki. 

 

e. Studia niemieckie 

 
1. Scharakteryzuj politykę zagraniczną Rzeszy wilhelmińskiej. 
2. Omów organizację i funkcjonowanie systemu politycznego Trzeciej Rzeszy. 
3. Scharakteryzuj założenia, realizację i efekty polityki „Westbindung” w okresie 

rządów kanclerza Konrada Adenauera. 
4. Opisz genezę, założenia i znaczenie dla polityki międzynarodowej koncepcji 

„Ostpolitik” kanclerza Willy’ego Brandta. 
5. Wskaż główne dokonania Helmuta Kohla jako kanclerza RFN. 
6. Przedstaw międzynarodowe aspekty zjednoczenia Niemiec w 1990 roku. 
7. Omów przeobrażenia i kluczowe zjawiska na niemieckiej scenie politycznej po 1990 

roku. 
8. Scharakteryzuj główne kierunki przemian społecznych we współczesnych 

Niemczech. 
9. Przedstaw zagadnienie polityki historycznej i kultury pamięci zjednoczonych 

Niemiec. 
10. Omów problem restytucji dóbr kultury w stosunkach polsko-niemieckich po 1990 

roku. 
11. Omów wizerunek Polski i Polaków we współczesnym kinie niemieckim. 
12. Wskaż i scharakteryzuj główne obszary relacji polsko-niemieckich. 
 

f. Gospodarka i biznes międzynarodowy 

 

1. Omów wybrane narzędzia zagranicznej polityki ekonomicznej w procesie 

kształtowania współczesnych międzynarodowych relacji gospodarczych. 

2. Przedstaw definicję systemu innowacyjnego i omów jego aspekt podmiotowy. 

3. Omów różnicę pomiędzy wzrostem a rozwojem gospodarczym. 

4. Przedstaw istotę przedsiębiorczości akademickiej, wskazując jej narzędzia i formy. 

5. Scharakteryzuj koncepcję globalnych łańcuchów wartości i ich wpływ na 

konkurencyjność gospodarki. 

6. Wyjaśnij pojęcie instytucji i wskaż na dowolnym przykładzie, w jaki sposób jakość 

prawa wpływa na decyzje inwestycyjne w gospodarce. 

7. Omów instrumenty polityki konkurencji oraz określ ich znaczenie dla rozwoju 

małych i średnich firm w Polsce. 

8. Scharakteryzuj uwarunkowania oraz podstawowe założenia marketingu mix dla 

produktu globalnego i omów je na konkretnym przykładzie. 

9. Opisz główne czynniki determinujące strukturę przedmiotową i geograficzną 

polskiego eksportu i importu. 

10. Omów pojęcie i rodzaje procesów odnoszących się do przedsiębiorczości 

i innowacyjności. 

11. Omów rolę kanałów dystrybucji oraz łańcucha dostaw w globalnej strategii 

marketingowej. 

12. Wyjaśnij na dowolnym przykładzie, na czym polega potencjał globalny sektora. 

 


