
Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi zasad dyplomowania” w Instytucie PSiF egzamin 

dyplomowy jest egzaminem ustnym. Student otrzymuje minimum trzy pytania: jedno pytanie 

z zagadnień z zakresu przedmiotów kierunkowych, jedno pytanie z zakresu przedmiotów 

specjalnościowych, w tym z problematyki seminarium, którego uczestnikiem był student oraz 

jedno pytanie z zagadnień rozpatrywanych w pracy. Zagadnienia z zakresu przedmiotów 

kierunkowych są losowane w trakcie egzaminu dyplomowego, natomiast pytania z 

przedmiotów specjalnościowych oraz z problematyki pracy dyplomowej zadaje promotor lub 

inny członek komisji egzaminacyjnej. 

 

Zagadnienia z zakresu przedmiotów kierunkowych na egzamin dyplomowy I STOPIEŃ 

– 2021/2022 

1. Umowa społeczna w ujęciu T. Hobbesa, J. Locke`a i J.J. Rousseau.   

2. Migracje ludności i ich główne przyczyny. 

3. Jednolity Rynek Europejski a Europejski Obszar Gospodarczy. 

4. Główne bariery w komunikowaniu międzynarodowym. 

5. Inflacja, dezinflacja a deflacja.  

6. Najważniejsze uwarunkowania polityki ekonomicznej państwa.  

7. Koncepcja soft power i jej znaczenie we współczesnym świecie. 

8. Konflikty w byłej Jugosławii i ich znaczenie dla sytuacji w Europie. 

9. Zimna wojna – arena azjatycka.  

10. Dekolonizacja i zmierzch imperiów europejskich.  

11. USA jako hegemon polityki międzynarodowej. 

12. Chiny jako wschodząca potęga globalna. 

13. Rola państwa w gospodarce w kontekście zawodności rynku. 

14. Podział państw według formy rządów. 

15. Podział państw według ustroju terytorialno-prawnego. 

16. Specyfika Unii Europejskiej jako podmiotu międzynarodowego. 

17. Konstrukcjonizm jako orientacja teoretyczna w stosunkach międzynarodowych.  

18. Główne modele polityki gospodarczej. 

19. Polska polityka zagraniczna w latach 1981- 1989. 

20. Pozycja geopolityczna Polski.  

21. Polska w stosunkach transatlantyckich. 

22. Instytucje ochrony praw autorskich. 

23. Sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych. 



24. Istota przywództwa w gospodarce opartej na wiedzy. 

25. Demokracja w ujęciu proceduralnym, rzeczowym i procesualnym. 

26. Rodzaje systemów politycznych. 

27. Podstawowe systemy i procedury wyborcze. 

28. Podstawowe metody badawcze w naukach społecznych.  

29. Koncepcje zrównoważonego rozwoju. 

30. Ryzyko, zagrożenia i kryzysy gospodarcze w ujęciu globalnym. 

31. ASEAN jako podmiot stosunków międzynarodowych ze szczególnym 

uwzględnieniem regionu Azji i Pacyfiku. 

32. Rola Australii w procesach integracyjnych w obszarze Azji i Pacyfiku. 

33. Przyczyny i skutki Arabskiej Wiosny. 

34. Partnerstwo Wschodnie UE. 

35. Efekt św. Mateusza w wymiarze globalnym i zmiana osi podziału świata. 

36. SPARTECA jako przykład regionalnego porozumienia gospodarczego.  

37. Specyfika azjatyckich systemów ekonomicznych. 

38. Cyberterroryzm i działania wywiadowcze w Internecie. 

39. Determinanty i bariery rozwoju ChRL.  

40. Specyfika komunikowania politycznego jako jednego z rodzajów komunikacji 

społecznej.  

41. Równość w prawie i równość wobec prawa. 

42. Budowa normy prawnej. 

43. Prawo do godności osobowej jako fundamentalne prawo człowieka. 

44. Praworządność jako zasada demokratycznego państwa prawa. 

45. Prawo podmiotowe i prawo przedmiotowe w dyskusji pozytywizmu prawniczego z 

prawnonaturalizmem. 

 



Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi zasad dyplomowania” w Instytucie PSiF egzamin 

dyplomowy jest egzaminem ustnym. Student otrzymuje minimum trzy pytania: jedno pytanie 

z zagadnień z zakresu przedmiotów kierunkowych, jedno pytanie z zakresu przedmiotów 

specjalnościowych, w tym z problematyki seminarium, którego uczestnikiem był student oraz 

jedno pytanie z zagadnień rozpatrywanych w pracy. Zagadnienia z zakresu przedmiotów 

kierunkowych są losowane w trakcie egzaminu dyplomowego, natomiast pytania z 

przedmiotów specjalnościowych oraz z problematyki pracy dyplomowej zadaje promotor lub 

inny członek komisji egzaminacyjnej. 

 

Zagadnienia z zakresu przedmiotów kierunkowych na egzamin dyplomowy II 

STOPIEŃ – 2021/2022 

1. Przekleństwo zasobów (klątwa surowcowa) na przykładzie państw Ameryki 

Południowej i Afryki.  

2. Znaczenie organizacji międzynarodowych w procesie dystrybucji dóbr globalnych. 

3. Mniejszości narodowe i etniczne w relacjach międzynarodowych. 

4. Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju. 

5. Realizm i neorealizm w stosunkach międzynarodowych, 

6. Liberalizm i neoliberalizm w stosunkach międzynarodowych, 

7. Główne założenia szkoły angielskiej w teorii stosunków międzynarodowych. 

8. Główne teorie integracji regionalnej. 

9. Przestępczość zorganizowana jako wyzwanie globalne. 

10. Wpływ uwarunkowań wewnętrznych na politykę zagraniczną państwa. 

11. Najważniejsze spory terytorialne we współczesnym świecie. 

12. Bilateralizm i multilateralizm w stosunkach międzynarodowych. 

13. Rola organizacji międzynarodowych w relacjach multilateralnych. 

14. WNP jako organizacja międzynarodowa. 

15. Wpływ GUAM na funkcjonowanie WNP.  

16. Strategie ekspansji korporacji transnarodowych. 

17. Znaczenie BIZ w gospodarce światowej. 

18. Gazprom jako korporacja transnarodowa. 

19. Główne kierunki chińskiej ekspansji politycznej i gospodarczej. 

20. Stosunki chińsko-rosyjskie w XXI wieku. 

21. Polityczno-ekonomiczne bariery rozwoju ChRL. 

22. Podstawowe kryteria segmentacji rynków wschodnich. 



23. Specyfika bankowości islamskiej w kontekście koncepcji kapitału społecznego. 

24. Rola stereotypów w relacjach międzynarodowych. 

25. Polska polityka wschodnia. 

26. Unia Euroazjatycka jako przykład regionalnej integracji gospodarczej na obszarze 

postradzieckim. 

27. Modernizacja w krajach Zatoki Perskiej – sukces czy porażka? 

28. Stosunki Rosja – Indie w XX i XXI wieku. 

29. Demokracja wieloetniczna na przykładzie Indii.  

30. Specyfika japońskiej demokracji. 

31. Podstawowe założenia demokracji konfucjańskiej. 

32. Afryka – kontynent dyktatorów?  

33. Relacje UE – Chiny – wymiar polityczny i gospodarczy. 

34. Geopolityczne i geoekonomiczne uwarunkowania pozycji państwa na arenie 

międzynarodowej. 

35. Najważniejsze wspólne płaszczyzny teoretyczne międzynarodowych stosunków 

politycznych i gospodarczych. 

36. Rosja wobec głównych struktur politycznych i gospodarczych Zachodu. 

37. Rola państwa w ograniczaniu ryzyka związanego z ekspansją gospodarczą. 

38. Najważniejsze determinanty lokalizacji działalności gospodarczej. 

39. Polityka UE wobec państw WNP bogatych w zasoby energetyczne.  

40. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Kaukazu Południowego. 

 


