
Załącznik nr 1.  

Zakres tematyczny seminarium 

Seminarium licencjackie na studiach I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe 

od semestru 4 w r. ak. 2022/2023 

 

 

1. Promotor: dr hab. Andrzej Słaboń prof. UEK 

2. Zarys problematyki seminarium dyplomowego:  

Problematyka konfliktów społecznych, konfliktów międzynarodowych. Teoria 

społeczna. Badania nad pokojem, rozwiązywanie problemów społecznych. 

3. Najważniejsze publikacje promotora związane z problematyką seminarium 

dyplomowego: 

• Zapobieganie konfliktom społecznym. Aspekty teoretyczne i empiryczne, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022 

• Konflikt społeczny i negocjacje, Wydawnictwo UEK, Kraków 2008 

• Współczesne teorie socjologiczne. Wprowadzenie, Wydawnictwo UEK, Kraków 
2014. 

 

 

Uwaga: Zgłoszenie swojej kandydatury na promotora oznacza deklarację, że akceptuje się również 

prowadzenie seminarium z mniejszą liczbą studentów (niż dotychczasowe regularne grupy 

seminaryjne). Liczba studentów w grupie seminaryjnej zależy od liczby uzyskanych wskazań ze strony 

studentów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Promotor: dr hab. Robert Jakimowicz prof. UEK 

2. Zarys problematyki seminarium dyplomowego: międzynarodowe stosunki 

polityczne, gospodarcze i militarne - dwustronne i wielostronne (państwa azjatyckie, 

państwa europejskie); systemy polityczne państw regionu Azji i Pacyfiku; 

współczesne problemy regionalne i ogólnoświatowe   

3. Najważniejsze publikacje promotora związane z problematyką seminarium 

dyplomowego: 

• Japoński system polityczny, [w:] Systemy polityczne wybranych krajów Europy i 

Azji, pod redakcją naukową, R. Jakimowicz, J. Kornaś, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2017, s. 229-256.  

• System polityczny Republiki Mongolii w latach 1991-2018,  [w:] Dylematy rozwoju 

systemów politycznych Europy i Azji, redakcja naukowa J. Kornaś, Ł. Danel, R. 
Lisiakiewcz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 393-418. 

• Wybrane aspekty polityczne, gospodarcza i militarne w stosunkach chińsko-

amerykańskich w XXI wieku, [w:] Badanie polityk zagranicznej państwa. Stany 

Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wchód & Ameryka Łacińska, pod red. P. 
Matery, M. Pietrasiak, R. Bani & M. Stelmacha, Polskie Towarzystwo Studiów 
Międzynarodowych & Rambler Press, Warszawa mm x vii,  119-143. 

• Zarys relacji politycznych i gospodarczych między Polską i Wielką Brytanią w latach 

1990-2018, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2018, nr 23, s. 108-140. 

• Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia. Tom III, Robert 
Jakimowicz, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec regionu Azji i Pacyfiku, Azji 

Centralnej i Arktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 
368.  

 

 

Uwaga: Zgłoszenie swojej kandydatury na promotora oznacza deklarację, że akceptuje się również 

prowadzenie seminarium z mniejszą liczbą studentów (niż dotychczasowe regularne grupy 

seminaryjne). Liczba studentów w grupie seminaryjnej zależy od liczby uzyskanych wskazań ze strony 

studentów.  

 

 

 

 

 



1. Promotor: dr hab. Magdalena Jelonek, prof. UEK 

2. Zarys problematyki seminarium dyplomowego:  

Seminarium poświęcono problematyce rynku pracy, edukacji, relacji między edukacją 

a rynkiem pracy oraz politykom publicznym i instrumentom, które są stosowane 

w obszarze tych polityk.   

Zagadnienia prac dyplomowych będą dotyczyć zarówno implementacji polityk 

w wybranych krajach, jak i porównaniu różnych rozwiązań wdrażanych 

w odmiennych kontekstach społeczno-kulturowych.   

3. Najważniejsze publikacje promotora związane z problematyką seminarium 

dyplomowego: 

• Jelonek M., (2021), Universities and the Labour Market: Graduate Transitions 

from Education to Employment, London: Routledge 

• Gorzelany-Dziadkowiec M., Kosała M., Jelonek M., (2022), Developing 

Competencies for the Future. [W:] MAZUR S. (red.), Industrial Revolution 4.0: 

Economic Foundations and Practical Implications, New York: Routledge, s. 7-29. 

• Jelonek M. (2020), Z uczelni na rynek pracy: indywidualne decyzje, mechanizmy 

społeczne a polityki publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 

• Jelonek M., (2019), Automatyzacja a rynek pracy - konsekwencje race against or 

with the machines?. [W:] HAUSNER J. (red.), Świat (bez) pracy: II Seminarium 

Świeradowskie, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 25-29. 

 

 

Uwaga: Zgłoszenie swojej kandydatury na promotora oznacza deklarację, że akceptuje się również 

prowadzenie seminarium z mniejszą liczbą studentów (niż dotychczasowe 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 (wyłanianie się nowego koncertu mocarstw; 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. (2018), Polityka w zakresie szkolnictwa zawodowego wobec 

globalnych wyzwań stojących przed rynkiem pracy, [w:] „Przedsiębiorczość 

międzynarodowa”, Vol. 4, No. 1, 39‒48. DOI: 10.15678/PM.2018.0401.03 

• 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 deklarację, że akceptuje się również 

prowadzenie seminarium z mniejszą liczbą studentów (niż dotychczasowe regularne grupy 

seminaryjne). Liczba studentów w grupie seminaryjnej zależy od liczby uzyskanych wskazań ze strony 

studentów.  

 



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. (2022) ‘Role change and Russia’s response to upheavals in Ukraine’ 

(Zmiana roli i reakcja Rosji na kryzysy w Ukrainie), Foreign Policy Analysis, vol. 18, 

issue 4. 

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

• Strycharz, D. (2022) ‘Dominant narratives, external shocks and the Russian 

annexation of Crimea (Dominujące narracje, zewnętrzne kryzysy i rosyjska 

aneksja Krymu), Problems of Post-Communism, vol. 69, issue 2, pp: 133-144. 

• Strycharz, D. (2022) ‘Role theory and Russia’s attempts to integrate the post-

Soviet space: from internal to international duties’ (Teoria roli i rosyjskie próby 

integracji przestrzeni postradzieckiej: od wewnętrznych do międzynarodowych 

obowiązków, Nowa Polityka Wschodnia, nr 4. 

• 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. 

 

 

Uwaga: Zgłoszenie swojej kandydatury na promotora oznacza deklarację, że akceptuje się również 

prowadzenie seminarium z mniejszą liczbą studentów (niż dotychczasowe regularne grupy 

seminaryjne). Liczba studentów w grupie seminaryjnej zależy od liczby uzyskanych wskazań ze strony 

studentów. 

 

 

 

 

 

 



1. Promotor: dr Agnieszka Latosińska 

2. • Zarys problematyki seminarium dyplomowego:  

• wywiad i kontrwywiad   

• służby specjalne  

• stosunki Państwo-Kościół 

• systemy totalitarne (faszyzm, nazizm, komunizm)  

• nacjonalizmy europejskie 

• relacje polsko-ukraińskie 

• stosunki polsko-francuskie 

• konflikty polityczne i militarne 

• terroryzm międzynarodowy 
• przestępczość zorganizowana 

3. Najważniejsze publikacje promotora związane z problematyką seminarium dyplomowego: 

• Wywiad gospodarczy a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa [w:] Wywiad i 
kontrwywiad gospodarczy. Materiały z konferencji naukowych, Zeszyty Naukowe 
1/2019, Wszechnica Polska szkoła Wyższa w Warszawie, s. 27-39 

• System polityczny V Republiki Francuskiej [w:] Systemy polityczne wybranych 
krajów Europy i Azji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 67-106 

• Ukraina w polityce zagranicznej Polski (2004-2014) [w:] Polityka zagraniczna 
Polski : 25 lat doświadczeń, Stosunki Międzynarodowe. Polska, Uniwersytet 
Łódzki, Łódź, 2016, s. 113-132 

• Nurt konserwatywny i narodowo-katolicki [w:] Wybrane współczesne nurty 
polskiej myśli politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 164-214 

• Rzeczpospolita Polska a V Republika Francuska : wybrane aspekty relacji 

politycznych w latach 1989-2007 [w:] 25 lat polskiej transformacji systemowej - 
dokonania i wyzwania. T. 2, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie, Kraków 2014 

 

 

Uwaga: Zgłoszenie swojej kandydatury na promotora oznacza deklarację, że akceptuje się również 

prowadzenie seminarium z mniejszą liczbą studentów (niż dotychczasowe 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:  

Wybrane aspekty funkcjonowania państwa oraz innych uczestników stosunków 
międzynarodowych – wymiar polityczny, prawny i społeczny, w tym m.in.: 
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. Procesy demokratyzacyjne we współczesnym świecie 
5. Polityka międzynarodowa 
6. Historyczne i współczesne uwarunkowania władzy niedemokratycznej 
7. Konflikty polityczne i militarne na świecie 
8. Terroryzm międzynarodowy 
9. Marketing polityczny i wyborczy 
10. Struktura i funkcjonowanie Unii Europejskiej 

3. Najważniejsze publikacje promotora związane z problematyką seminarium 

dyplomowego: 

• Zrozumieć Brexit. Przyczyny wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2022, 

ss. 196. 

• 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.  

• 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 deklarację, że akceptuje się również 

prowadzenie seminarium z mniejszą liczbą studentów (niż dotychczasowe regularne grupy 

seminaryjne). Liczba studentów w grupie seminaryjnej zależy od liczby uzyskanych wskazań ze strony 

studentów.  



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 regionie Azji i Pacyfiku  

• relacje państw Azji i Pacyfiku z Chinami 

3. Najważniejsze publikacje promotora związane z problematyką seminarium dyplomowego: 

Zarys historii państwowości, gospodarki i bezpieczeństwa Nowej Zelandii (współautorstwo z 

M. Sprengel, J. Siekiera), Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Poznań 2020.  

Wzrost znaczenia Chin jako czynnik rozwoju procesów politycznych i gospodarczych  

w Australii i Nowej Zelandii [w:] Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji,  

Ł. Danel, J. Kornaś, R. Lisiakiewicz (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 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. 

Znaczenie instytucji rzecznika praw obywatelskich w systemach prawnych państw Oceanii [w:] 

Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii  

i Oceanii, J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018. 

 

 

Uwaga: Zgłoszenie swojej kandydatury na promotora oznacza deklarację, że akceptuje się również 

prowadzenie seminarium z mniejszą liczbą studentów (niż dotychczasowe regularne grupy 

seminaryjne). Liczba studentów w grupie seminaryjnej zależy od liczby uzyskanych wskazań ze strony 

studentów. 

 


