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Prowadzący: Problematyka: Tryb studiów: 

      Prof. dr hab. Stanisław 

Bieleń 

Problemy polityczne w stosunkach 

międzynarodowych: 

Interesy państw i ich polityka zagraniczna. 

Państwa upadłe w stosunkach 

międzynarodowych. Quasi-państwa i 

problem ich uznania. Państwa buforowe i 

strefy wpływów. Dialog międzynarodowy – 

dyplomacja „na szczycie”. Rola 

przywództwa w stosunkach 

międzynarodowych. Odpowiedzialność 

wielkich mocarstw za pokój i 

bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka 

zagraniczna mocarstw: USA, Chiny, 

Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, 

Indie, Brazylia, Republika Południowej 

Afryki. Problemy samostanowienia 

narodów. Prawa mniejszości narodowych – 

autonomia terytorialna i funkcjonalna. 

Geopolityka i globalizacja. Tożsamość 

uczestników stosunków 

międzynarodowych. Wrogość i przyjaźń we 

współczesnym świecie. Bellizacja 

stosunków międzynarodowych (wzrost 

tendencji wojowniczych i 

konfliktogennych).    

Problematyka negocjacyjna w stosunkach 

międzynarodowych: 

Przypadki konkretnych negocjacji między 

państwami i organizacjami 

międzynarodowymi. Negocjowanie w Unii 

Europejskiej. Negocjacje i mediacje w 

konfliktach międzynarodowych. Strategie i 

style negocjacyjne. Uwarunkowania 

kulturowe, psychologiczne i ideologiczne 

negocjacji międzynarodowych. Techniki i 

taktyki negocjacyjne. Sylwetki wybitnych 

negocjatorów we współczesnym świecie. 

Rosja w stosunkach międzynarodowych: 

Tożsamość międzynarodowa Federacji 

Rosyjskiej. Rosyjska polityka  zagraniczna. 

Interesy Rosji w „bliskiej zagranicy”. 

Stosunki rosyjsko-unijne. Stosunki Rosji z 

Dzienne 



innymi potęgami: z USA, z Chinami, z 

Indiami, z Japonią, z Niemcami i Francją. 

Partnerstwo Wschodnie i wschodni wymiar 

Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii 

Europejskiej. Role międzynarodowe Rosji. 

Odbiór Rosji w środowisku 

międzynarodowym. Rosja w procesach 

globalizacji. Rywalizacja mocarstw w 

przestrzeni poradzieckiej. Stosunki polsko-

rosyjskie. Polityka wschodnia Polski. 

Problem Ukrainy w relacjach polsko-

rosyjskich. 

   Prof. dr hab. Edward 

Haliżak 

Biorąc pod uwagę kryterium problemowe 

tematyka seminariów obejmuje: instytucje 

gospodarki światowej, politykę handlową 

państw, globalizm i regionalizm, integrację 

gospodarczą w Europie i Azji Wschodniej, 

mocarstwowość ekonomiczną i 

geoekonomiczną, stosunki 

międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku 

Dzienne (spec Międzynarodowa 

polityka handlowa, studia 

wschodnioazjatyckie, integracja 

europejska) 

Prof. dr hab. Roman 

Kuźniar 

Bezpieczeństwo Polski, międzynarodowe. 

Polityka zagraniczna RP. System NZ – 

problemy globalne, prawa człowieka, studia 

strategiczne. 

Dzienne 

Dr hab. Katarzyna 

Kołodziejczyk 

problematyka integracji europejskiej: unia 

gospodarczo-walutowa, polityki  

UE, jednolity rynek europejski, stosunki 

Polski z UE, zewnętrzne relacje 

ekonomiczne UE: stosunki ekonomiczne 

UE z krajami  

trzecimi, system handlowy WTO, problemy 

gospodarki światowej, międzynarodowe 

instytucje finansowe. 

Dzienne 

Dr  hab. Wiesław Lizak Stosunki międzynarodowe w regionach 

Afryki oraz Bliskiego i Środkowego 

Wschodu. Państwa Południa w stosunkach 

międzynarodowych. Relacje Północ-

Południe. Konflikty międzynarodowe we 

współczesnym świecie. 

Dzienne 

Prof. dr hab. Dariusz 

Popławski 

Neutralność w stosunkach 

międzynarodowych. Polityka zagraniczna 

europejskich „państw mniejszych”. 

Polityka zagraniczna Niemiec. Stosunki 

polsko-niemieckie. Obrót dyplomatyczny i 

konsularny. 

Dzienne 



Dr hab. Joanna 

Starzyk – Sulejewska 

Organizacje i instytucje międzynarodowe, 

globalne zarządzanie, Unia Europejska, 

integracja europejska, Organizacja 

Narodów Zjednoczonych i system Narodów 

Zjednoczonych, stosunki zewnętrzne UE, 

stosunki UE z innymi organizacjami 

międzynarodowymi i państwami trzecimi, 

prawo instytucjonalne UE, wspólna 

polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE 

(WPZiB UE), wspólna polityka 

bezpieczeństwa i obrony UE (WPBiO UE), 

przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości UE (m.in.polityka azylowa 

i imigracyjna UE, ochrona granic 

zewnętrznych UE, zwalczanie 

handlu ludźmi itd.), międzynarodowe 

stosunki polityczne. 

 

Dzienne 

Dr hab.  Andrzej 

Szeptycki 

Polityka europejska i zagraniczna Francji. 

Polityka wewnętrzna i zagraniczna 

Ukrainy. Polityka Unii Europejskiej wobec 

wschodnich sąsiadów. Integracja 

europejska. Studia postkolonialne. 

Problematyka mniejszości narodowych w 

Polsce. 

Dzienne 

Dr hab. Sylwester 

Gardocki 

Współczesne międzynarodowe stosunki 

handlowe – aspekty prawne. 

Międzynarodowe prawo prywatne. 

Międzynarodowe prawo handlowe. 

Dzienne 

Dr hab. Jakub 

Zajączkowski 

Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i 

Pacyfiku, problematyka (ekonomiczna i 

polityczna) państw rozwijających się, 

bezpieczeństwo w regionie Azji i Pacyfiku, 

zagadnienia polityczne i społeczno-

gospodarcze w regionie Azji Południowej i 

Południowo-Wschodniej, polityka 

zagraniczna oraz bezpieczeństwa Indii i 

Pakistanu, polityka gospodarcza Indii i 

Chin, regionalizm i globalizm, integracja 

gospodarcza w Azji, Afryce i Ameryce 

Łacińskiej, stosunki UE – państwa 

rozwijające się. 

Dzienne 

Prof. dr hab. Ryszard 

Zięba 

Studia nad bezpieczeństwem: tradycyjne i 

nowe wyzwania oraz zagrożenia 

bezpieczeństwa państw i bezpieczeństwa 

międzynarodowego. Spory, konflikty i 

kryzysy międzynarodowe, np.: ukraiński, 

bałkańskie, afgański, iracki, syryjski, 

bliskowschodni, irański, koreański, 

Dzienne 



konflikty w Afryce. Dyplomacja 

prewencyjna i reagowanie kryzysowe. 

Zbrojenia i rozbrojenie. Niemilitarne 

aspekty bezpieczeństwa: ekonomiczne, 

energetyczne, ekologiczne, społeczne, 

humanitarne, itp. 

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 

Polski, państw sąsiednich i mocarstw (USA, 

Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, 

Chin, Indii, Brazylii) oraz Unii Europejskiej. 

Role instytucji w kształtowaniu ładu 

międzynarodowego (role ONZ, NATO, UE, 

OBWE, WNP, Grupy G-7/8, BRICS, 

ugrupowań regionalnych). 

Proces integracji europejskiej. Polityki 

zewnętrzne Unii Europejskiej: handlowa, 

pomocowa, zagraniczna, bezpieczeństwa i 

obrony. Polska w UE. 

Nowe trendy w teorii stosunków 

międzynarodowych. 

Dr hab. Rafał 

Ulatowski 

międzynarodowa ekonomia polityczna, 

polityka energetyczna, Niemcy w 

stosunkach międzynarodowych 

Dzienne 

Dr hab. Irena Rysińska  Organizacje międzynarodowe w tym ONZ, 

System Narodów Zjednoczonych, Unia 

Europejska, Międzynarodowe Instytucje 

Bezpieczeństwa, kwestie suwerenności, 

uczestnictwa i legitymizacji w stosunkach 

międzynarodowych 

Dzienne 

 

 

 

Dr hab. Karina 

Marczuk 

 Dzienne 

 

Dr hab. Jerzy 

Ciechański  

 Dzienne 

 

  


