
Załącznik nr 1.  

Zakres seminariów na kierunku Stosunki międzynarodowe 
 II stopień od semestru 3 zimowego w roku ak. 2022/2023 

 

 



1. Promotor: dr hab. Katarzyna Warmińska- Zygmunt 

2. Zarys problematyki seminarium dyplomowego: problemy narodowe i etniczne, 

współczesna kultura, tożsamość, relacje międzykulturowe 

3. Najważniejsze publikacje promotora związane z problematyką seminarium 

dyplomowego: 

2020.  We are the same but different. The processes of identity construction in the case 

of Polish Tatars W: E. Michna, K.Warmińska (red.) Identity strategies of 

stateless ethnic groups in Poland. Cham: Springer 

2020. Are we an ethnic group or a nation? The strategies of Kashubian leaders’ 

identity politics. W: E. Michna, K.Warmińska (red.) Identity strategies of 

stateless ethnic groups in Poland. Cham: Springer  

2019. Jak badać współczesne tożsamości kolektywne? W: P. Kisiel, A. Urbaniak, K. 

Warmińska-Zygmunt „Miasto, ekonomia, kultura. Księga dedykowana Profesor 

Annie Karwińskiej. Warszawa: Scholar 

 

 

 

Uwaga: Zgłoszenie swojej kandydatury na promotora oznacza, że:  

- Promotor deklaruje, iż posiada kompetencje merytoryczne do sprawowania opieki naukowej 

w zakresie wskazanej problematyki seminarium, 

- Promotor akceptuje prowadzenie seminarium z mniejszą liczbą studentów (niż regularne grupy 

seminaryjne) - liczba studentów w grupie seminaryjnej zależy od liczby uzyskanych wskazań ze strony 

studentów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 

 

 

 

 

 



1. Promotor: dr Marcin Kędzierski 

2. Zarys problematyki seminarium dyplomowego:  

Przedmiotem seminarium dyplomowego będzie problematyka wyzwań stojących 
przed polityką publiczną w Polsce, Europie i na świecie, spowodowanych globalnymi 
zmianami: 

- politycznymi (nowy ład międzynarodowy po wojnie w Ukrainie, regionalizacja 
globalizacji i związane z tym szanse oraz zagrożenia dla UE, modyfikacja roli państw 
narodowych, itd.),  

- gospodarczo-technologicznymi (czwarta rewolucja przemysłowa, nowy model rynku 
pracy, itd.) 

- społecznymi (globalne nierówności dochodowe, zmiany struktury demograficznej,  
napięte relacje między rzeczywistością realną i wirtualną, itd.) 

- środowiskowymi (migracje, klęski żywiołowe, pandemie) 

Tematyka prac dyplomowych może obejmować zagadnienia o charakterze krajowym, 
ale powinna odwoływać się do szerszej perspektywy globalnej. Jednocześnie prace 
powinny dotyczyć najbardziej aktualnych zjawisk i globalnych problemów publicznych 

3. Najważniejsze publikacje promotora związane z problematyką seminarium 

dyplomowego: 

• Kędzierski, M. (2020), Sieci tworzenia polityki publicznej a współzarządzanie 

publiczne, [w:] A. Wołek, „Słownik społeczny” (w druku) 

• Kędzierski, M. (2020), Public policy in the age of the crisis of the West, [w:] M. 

Cichocki (red.) “Contemporary States and the Crisis of the Western Order”, Peter 

Lang, 285‒305. 

• Kędzierski, M. (2020), Kredyt studencki typu ICL jako sposób współfinansowania 

studiów wyższych, Wydawnictwo UEK. 

• Kędzierski, M. (2020), Nie znam się na epidemiach. Raport z czasów 

kwarantannym Wydawnictwo eSPe, Kraków. 

• Kędzierski, M. (2017), Polityka edukacyjna prowadzona przez UNESCO jako 

globalne dobro publiczne, [w:] „Horyzonty Polityki”, 8(24), 53‒78. DOI: 

10.17399/HP.2017.082403 

Uwaga: Zgłoszenie swojej kandydatury na promotora oznacza, że:  

- Promotor deklaruje, iż posiada kompetencje merytoryczne do sprawowania opieki naukowej 

w zakresie wskazanej problematyki seminarium, 

- Promotor akceptuje prowadzenie seminarium z mniejszą liczbą studentów (niż regularne grupy 

seminaryjne) - liczba studentów w grupie seminaryjnej zależy od liczby uzyskanych wskazań ze strony 

studentów.  

 



1. Promotor: dr Łukasz Danel 

2. Zarys problematyki seminarium dyplomowego: 

1. Systemy polityczne i konstytucyjne współczesnych państw 

2. Przemiany polityczne w Europie i na świecie po II wojnie światowej 

3. Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej 

4. Polityka państw anglosaskich 

5. Procesy demokratyzacyjne we współczesnym świecie 

6. Historyczne i współczesne uwarunkowania władzy niedemokratycznej 

7. Konflikty polityczne i militarne na świecie 

8. Struktura i funkcjonowanie Unii Europejskiej 

3. Najważniejsze publikacje promotora związane z problematyką seminarium 

dyplomowego: 

• Parlamenty dwuizbowe: wybrane zagadnienia, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 
2020, ss. 199. 

• The Correlation Between the Electoral System in the Presidential Elections and the 

Constitutional Position of the Head of State in the Light of the Discussion on the Change of 

the Polish Constitution, Krakowskie Studia Małopolskie, nr 22 (2017) , s. 7-18. 
• Prawno-konstytucyjne implikacje wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - 

perspektywa brytyjska, Politeja, nr 3 (54) (2018), s. 163-173. 
• Reforma europejskiego prawa wyborczego w latach 2015-2018 jako (nieudana) próba 

wzmocnienia demokratycznego wymiaru Unii Europejskiej, Nitszke A., Węc J.J. (red.), 
Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego: wyzwania integracji europejskiej 

w latach 2014-2019, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 59-71. 
• Great Britain after Brexit - Is Breturn Possible?, “Athenaeum: Polskie Studia 

Politologiczne”, vol. 67(3) (2020) , s. 7-20 

 

Uwaga: Zgłoszenie swojej kandydatury na promotora oznacza, że: 

 

- Promotor deklaruje, iż posiada kompetencje merytoryczne do sprawowania opieki naukowej 

w zakresie wskazanej problematyki seminarium, 

- Promotor akceptuje prowadzenie seminarium z mniejszą liczbą studentów (niż regularne grupy 

seminaryjne) - liczba studentów w grupie seminaryjnej zależy od liczby uzyskanych wskazań ze strony 

studentów. 

…………………………………………………………….. 

(podpis zgłaszającego) 

 
 
 



1. Promotor: dr Justyna Eska-Mikołajewska 

2. Zarys problematyki seminarium dyplomowego: 

współczesne systemy polityczne ze szczególnym uwzględnieniem państw 

anglosaskich stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo w regionie Azji i 

Pacyfiku 

systemy polityczne i polityka bezpieczeństwa Australii, Nowej Zelandii i państw 

Oceanii regionalny system ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii 

relacje państw regionu Azji i Pacyfiku z Chinami 

3. Najważniejsze publikacje promotora związane z problematyką seminarium 

dyplomowego: 

Systemy common law [w:] Sądownictwo pokoju. Rozwiązana zagraniczne z perspektywy 

krajowej, P. Mostowik A. Pogłódek (red.), Warszawa 2022. 

Zarys historii państwowości, gospodarki i bezpieczeństwa Nowej Zelandii (współautorstwo 
z M. Sprengel, J. Siekiera), Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 
Poznań 2020. 

Chińska aktywność na Pacyfiku Południowym z perspektywy bezpieczeństwa Australii i jej 

interesów w regionie [w:] Współczesne bezpieczeństwo regionu Azji i Pacyfiku. Wybrane 

problemy, J. Marszałek-Kawa, G. Kinelski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2019. 

Stosunki australijsko-japońskie w dziedzinie bezpieczeństwa po 2007 roku – implikacje dla 

regionu Indo-Pacyfiku [w:] Problemy bezpieczeństwa: perspektywy azjatyckie, J. 
Marszałek- Kawa (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018. 

Unijno-australijska współpraca w dziedzinie obrony. Przypadek Polski, „Res Politicae” 2018, 
t. X, s. 137–156 (współautorstwo z M. Sprengel). 

 

Uwaga: Zgłoszenie swojej kandydatury na promotora oznacza, że: 

 

- Promotor deklaruje, iż posiada kompetencje merytoryczne do sprawowania opieki naukowej 

w zakresie wskazanej problematyki seminarium, 

- Promotor akceptuje prowadzenie seminarium z mniejszą liczbą studentów (niż regularne grupy 

seminaryjne) - liczba studentów w grupie seminaryjnej zależy od liczby uzyskanych wskazań ze strony 

student 

 
…………………………………………………………….. 

(podpis zgłaszającego) 

 
 



1.  Promotor: Dr Damian Strycharz  

2.  
Zarys problematyki seminarium dyplomowego:   

• współczesne stosunki międzynarodowe   

• analiza polityki zagranicznej   

• polityka zagraniczna Rosji i obszar post-radziecki  

  

3.  Najważniejsze publikacje promotora związane z problematyką seminarium 

dyplomowego:  

• Strycharz, D. (2020) ‘Dominant narratives, external shocks and the Russian 

annexation of Crimea (Dominujące narracje, zewnętrzne kryzysy i rosyjska aneksja 

Krymu)', Problems of Post-Communism.  

• Strycharz, D. (2020) ‘Why do we need a multi-level approach to the analysis of 

Russian foreign policy? Role Theory and the Ukraine crisis (Dlaczego potrzebne jest 

wielopoziomowe podejście do analizy polityki zagranicznej Rosji: teoria roli i kryzys 

ukraiński)’, Studia Politologiczne, vol. 56.  

• Strycharz, D. (2022) ‘Role Theory and Russian Foreign Policy ‘(Teoria roli i polityka 

zagraniczna Rosji), Routledge.  

• Strycharz, D. (2022 in press) ‘Role change and Russia’s response to upheavals in 

Ukraine’ (Zmiana roli i reakcja Rosji na kryzysy w Ukrainie), Foreign Policy 

Analysis.  

  

Uwaga: Zgłoszenie swojej kandydatury na promotora oznacza, że:   

- Promotor deklaruje, iż posiada kompetencje merytoryczne do sprawowania opieki naukowej 

w zakresie wskazanej problematyki seminarium,  

- Promotor akceptuje prowadzenie seminarium z mniejszą liczbą studentów (niż regularne 

grupy seminaryjne) - liczba studentów w grupie seminaryjnej zależy od liczby uzyskanych wskazań ze 

strony studentów.   

                   

……………………………………………………………..  

(podpis zgłaszającego)  

 


