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SEMINARIA MAGISTERSKIE - TEMATYKA 

 

 
 

prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki - CE 

 

- Globalizacja i kryzys rozwoju w Europie;  

- Modele kapitalizmu w Europie;  

- Rola i perspektywy Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej.  

 
 

dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski - CE 

 

Seminarium jest tematyczne, dotyczy kwestii populizmu w Europie Środkowo 

wschodniej: 

Poszukujemy wspólnego mianownika dla zróżnicowanych przejawów społecznego 

niezadowolenia w Europie Środkowo-Wschodniej, a także dla towarzyszących im 

ruchów i mglistych alternatyw politycznych. W ustach krytyków, zwykle mowa o 

populizmie. To słowo-rama pozostaje kluczowe, nawet jeśli zawiera spory ładunek 

uprzedzeń i obaw, a czasami nieskrywaną protekcjonalność. Rzekomy „populizm” 

anty-liberalnych sił może, wobec tego utrudniać zrozumienie ich prawdziwych 

przyczyn. Pytamy więc oto, co leży u źródeł fermentu społecznego towarzyszącego 

obywatelom post-komunistycznej Europy kontestującym dziś główny nurt 

oświeceniowej, liberalnej i kapitalistycznej modernizacji? Czy to niechęć wobec 

konieczności zmiany stylu życia, a zatem zwykła reakcja na przyspieszone procesy 

transformacji, niepewność wobec „kosmopolityzacji Europy” podszyta lękiem o 

tożsamość, prowincjonalny konserwatyzm i przejaw silnych tradycjonalistycznych 

tęsknot, a może niezaspokojone aspiracje rosnącej w siłę klasy średniej. Z pewnością, 

działania tych ruchów prowadzą do uzasadnionych niepokojów. Bliskie jest nam 

przekonanie, że w grę wchodzi cały katalog problemów: autentyczne i nieredukowalne 

sprzeczności współczesnego świata, zmieniająca się gwałtownie struktura 

okoliczności ekonomicznych, społeczno – kulturowych i technologicznych, ale również 

brzemienne w skutki doświadczenia obywateli post-komunistycznych państw, którzy 

wyrażają roszczenia w niezrozumiałym języku zbiorowych krzywd.  

Promotor jest życzliwy, ale wymagający. Wskazana dobraz najomość języka 

angielskiego. 
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prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz - WNPiSM 

 

Tematem seminarium będzie problematyka: 

- Mediów, jako czynnika identyfikacji mniejszości narodowych, etnicznych, 

religijnych i kulturowych w krajach UE; 

- Roli mediów w demokracji; 

- Roli mediów w procesie integracji europejskiej; 

- Społecznych funkcji mediów (w tym analiza dyskursu medialnego); 

- Zasad organizacji systemów medialnych w państwach UE; 

- Polityki medialnej struktur UE i państw narodowych. 

Dociekania na powyższe tematy wymagają przeprowadzenia badań empirycznych. 

Seminaria poświęcone będą m.in. metodom jakościowym jak: analiza treści, 

ustanawianie agendy przez media, analiza konwersacyjna, krytyczna analiza 

dyskursu, indywidualne wywiady pogłębione, wywiady fokusowe, metoda obserwacji, 

analiza instytucjonalno-prawna, metoda komparatystyczna, studium przypadku oraz 

metodom ilościowym, jak analiza zawartości czy wywiad kwestionariuszowy. 

 
 

dr hab. Marta Witowska - WNPiSM 

 

- Polityka i rządzenie w Unii Europejskiej 

- Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej 

- Zasady podejmowania decyzji w UE 

- Prawo UE i jego źródła 

- Stosowanie prawa UE w państwach członkowskich 

- Zasady wdrażania prawa UE i polityk w państwach członkowskich UE (w tym 

fundusze UE) 

- Zasady reprezentacji politycznej w UE 

- Prawa obywatela UE w praktyce 

- Partycypacja obywateli oraz funkcjonowanie partii politycznych w Unii 

Europejskiej 

- System polityczny Unii Europejskiej i jego otoczenie 

- Teoretyczne i praktyczne ujęcia badawcze (wielopoziomowość - MLG, 

federalizm, ponadnarodowość; konstruktywizm, funkcjonalizm, 

instytucjonalizm). 
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dr hab. Piotr Tosiek - WNPiSM 

 

- System instytucjonalny Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE); 

- Teorie integracji europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem ujęć 

międzyrządowych);  

- Państwo członkowskie w systemie decyzyjnym UE;  

- Polityka europejska państw członkowskich UE; 

- Polityczny wymiar członkostwa Polski w UE. 

 
 

prof. dr hab. Władysław Czapliński - CE 

 

- Prawo organizacji międzynarodowych (zagadnienia międzynarodowoprawne); 

- Prawo instytucjonalne UE (w tym stosowanie prawa unijnego w prawie 

krajowym państw członkowskich); 

- Stosunki zewnętrzne UE (aspekty prawne), w tym zwłaszcza stosowanie 

prawa międzynarodowego przez Unię i kompetencje do zawierania umów 

międzynarodowych, sankcje przeciwko podmiotom naruszającym prawo); 

- Zasady ogólne prawa UE i ich rola w praktyce. 

 
 

dr hab. Tomasz Grosse - WNPiSM 

 

- Europeizacja; 

- Polityka regionalna i gospodarcza w Polsce; 

- Prezydencja w UE; 

- Polityki gospodarcze UE (w tym: energetyczna, innowacyjna, spójności); 

- Strategia 2020, Strategia Morza Bałtyckiego; 

- Koordynacja gospodarcza w UE; 

- Zarządzanie w strefie Euro i kryzys Eurolandu; 

- Zarządzanie w UE; 

- Liberalizacja rynków finansowych w UE; 

- Funkcjonowanie demokracji w Europie i legitymizacja UE; 

- Polityka zagraniczna UE; 

- Polityka wschodnia UE. 

 

 

dr hab. Marta Grabowska - CE 

 

Temat: Społeczeństwa informacyjne i cyfrowe oraz rozwój technologiczny i 

innowacyjność w Unii Europejskiej i na świecie. 

Pola zainteresowań: 
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1. Polityka społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego w Unii Europejskiej 

Społeczeństwo informacyjne i cyfrowe w Unii Europejskiej oraz na świecie, 

społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo sieciowe 

Gospodarka cyfrowa, jednolity rynek cyfrowy, ekonomia informacji 

Nowe technologie informacyjne (przemysł 4.0, Big Data, przetwarzanie w chmurze, 

sztuczna inteligencja, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, 5G, smart cities, 

technologie zbliżeniowe itd.) 

E-administracja, e-zdrowie, e-learning, 

Dostęp do informacji publicznej, dane otwarte, ochrona danych 

Bazy danych, biblioteki cyfrowe 

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych, cyberbezpieczeństwo, cyberterroryzm 

Systemy informacyjne Unii Europejskiej, 

Polityka medialna 

Zasoby Internetu 

Portale społecznościowe, crowdsourcing w Internecie 

 

2. Polityka badań, rozwoju technologicznego i innowacji w Unii Europejskiej 

Innowacyjność w Unii Europejskiej i na świecie 

Rola innowacyjności w rozwoju gospodarczym 

 

3. Polityka badań kosmicznych w Unii Europejskiej, w Europie i na świecie 

Systemy satelitarne Unii Europejskiej i ich znaczenie dla rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego (Galileo, Copernicus, itd.) 

 

 

 


