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Prowadzący Opis  

Dr Anita Oberda-

Monkiewicz 

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie. Relacje 

międzyamerykańskie (historia i współczesność). System 

międzyamerykański. USA a Ameryka Łacińska. Integracja polityczno-

gospodarcza w zachodniej hemisferze. Problemy bezpieczeństwa 

zachodniej hemisfery. Stosunki Polski z państwami Ameryki Łacińskiej. 

Polityka państw andyjskich. Wojna domowa w Kolumbii. Populizm 

latynoamerykański. Współpraca energetyczna w zachodniej hemisferze. 

Wojna z komunizmem w Ameryce Łacińskiej. Krucjata antyterrorystyczna 

na zachodniej półkuli. Polityka migracyjna USA. Polityka 

antynarkotykowa Stanów Zjednoczonych oraz państw 

latynoamerykańskich. Problem dysproporcji rozwojowych (na 

przykładzie Ameryki Łacińskiej). Rewolucje latynoamerykańskie. 

Konflikty w Ameryce Łacińskiej. Współpraca iberoamerykańska. 

Dr Barbara Regulska-

Ingielewicz 

Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych, stosunki gospodarcze USA z 

poszczególnymi regionami, strategie przedsiębiorstw 

międzynarodowych, kulturowe aspekty biznesu 

Doc. dr Marek Tabor 

Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe. Bezpieczeństwo 

międzynarodowe. Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Rozbrojenie, kontrola zbrojeń, środki budowy zaufania – porozumienia 

rozbrojeniowe. Polityka zagraniczna państw – aspekty polityczno – 

wojskowe. Problemy globalne współczesnego świata. 

Dr hab. Sylwester 

Gardocki 

Współczesne międzynarodowe stosunki handlowe – aspekty prawne. 

Międzynarodowe prawo prywatne. Międzynarodowe prawo handlowe. 



Prof. dr hab. Marcin 

Gawrycki 

Seminarium jest poświęcone zagadnieniom związanym ze stosunkami 

politycznymi, gospodarczymi i kulturowymi państw Południa, w 

szczególności krajów Ameryki Łacińskiej. Poruszane są zagadnienia 

zarówno historyczne, jak i współczesne. Istotnym problemem są także 

relacje Południe-Południe oraz Północ-Południe (np. stosunki UE z 

krajami Południa). Oddzielnym zagadnieniem są stosunki 

międzynarodowe na zachodniej półkuli (USA-Ameryka Łacińska) oraz 

polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych. 

Dr Małgorzata Mizerska-

Wrotkowska 

Hiszpania w stosunkach międzynarodowych i na forum UE; polityka 

zagraniczna państw europejskich; organizacje międzynarodowe w 

Europie; prawo dyplomatyczne i konsularne; protokół dyplomatyczny; 

prawo międzynarodowe publiczne; prawa człowieka. 

Dr hab. Irena Rysińska 

Organizacje międzynarodowe powszechne i regionalne, w tym m. in. : 

ONZ, organizacje wyspecjalizowane systemu NZ, Unia Europejska – 

instytucje, polityki, działalność, NATO, Rada Europy, Unia Afrykańska 

Organizacja Państw Amerykańskich, OECD; globalne kwestie społeczne, 

takie jak ubóstwo, mieszkalnictwo, problemy ludnościowe, rozwoju 

społeczno-gospodarczego, międzynarodowa ochrona praw kobiet i 

dzieci, ludności tubylczej; międzynarodowe stosunki polityczne ( 

zagadnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego,  w tym 

instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego, państwo w stosunkach 

międzynarodowych,  suwerenność) 



Prof. dr hab. Mirosław 

Sułek 

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Bezpieczeństwo 

ekonomiczne. Wojna gospodarcza i sankcje ekonomiczne. Gospodarcze 

podstawy bezpieczeństwa. Militarne podstawy bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo w regionie. Kontrola zbrojeń i rozbrojenia. Studia 

strategiczne. Szacunki i pomiar potęgi jednostek politycznych 

(potęgometria). Analizy geopolityczne. Globalny i regionalny układ sił. 

Analiza interesów państw. Metody i techniki badań stosunków 

międzynarodowych. Relacje między gospodarką a polityką. Wartości 

moralne w polityce międzynarodowej. Prognozowanie międzynarodowe. 

Organizacja i zarządzanie. Prakseologia (teoria sprawnego działania). 

Dr Kamil Ławniczak 

System instytucjonalny Unii Europejskiej; podejmowanie decyzji w UE; 

legitymizacja władzy w UE i demokracja na poziomie ponadnarodowym; 

zastosowanie teorii integracji europejskiej i stosunków 

międzynarodowych; koncepcje polityczne integracji; działania UE w 

zakresie polityki równościowej i antydyskryminacyjnej; polityka UE w 

sektorze TIK. Mile widziane wszelkie prace z badaniami empirycznymi, 

zwłaszcza z wykorzystaniem metod jakościowych. 

Dr Dorota Heidrich 

Organizacje międzynarodowe (w tym organizacje pozarządowe). 

Migracje międzynarodowe. Uchodźcy. Odpowiedzialność karna 

jednostek w prawie międzynarodowym. Międzynarodowe trybunały 

karne. Problemy krajów rozwijających się, zwłaszcza krajów Afryki. 

Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne. 



Dr Anna Solarz 

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie. Polityka zagraniczna 

Izraela i innych państw regionu. Religia i etyka w stosunkach 

międzynarodowych. Dialog międzyreligijny. Problem fundamentalizmu 

religijnego. Stolica Apostolska i inne podmioty religijne w stosunkach 

międzynarodowych. Problemy kultury i tożsamości kulturowej w 

stosunkach międzynarodowych. Międzynarodowe stosunki polityczne, 

polityka zagraniczna, teoria stosunków międzynarodowych.  

Doc. dr Bohdan 

Kaczmarek 

Problematyka organizacji i zarządzania oraz mechanizmów władzy i 

polityki na różnych poziomach organizacji życia społecznego, relacji 

polityki i ekonomiki, władzy i własności i ich osadzenia i uwikłania w 

sprzecznościach globalnego systemu-świata. Zastosowanie paradygmatu 

krytycznego do badania polityki, władzy i zarządzania. Rola polityczna 

transnarodowych korporacji oraz różnych agregatów, kompleksów i 

multipleksów interesów. Teoretyczne i metodologiczne problemy 

badania współczesnych zjawisk w sferze polityki i organizacji. 



Dr Iwona Wyciechowska 

Współczesne migracje międzynarodowe – przyczyny migracji, społeczne, 

kulturowe, gospodarcze i polityczne skutki migracji, 

uchodźcy, mniejszości narodowe, turystyka 

międzynarodowa, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe 

stosunki między państwami, globalny wymiar stosunków 

międzynarodowych, procesy globalizacyjne we współczesnym 

świecie, zagadnienia z dziedziny geografii ekonomicznej świata, 

kulturowe aspekty stosunków międzynarodowych, społeczeństwo we 

współczesnych stosunkach międzynarodowych. 

Dr Justyna Nakonieczna-

Bartosiewicz 

Aktorzy niepaństwowi w stosunkach międzynarodowych. Współpraca 

międzynarodowa w obszarze wyzwań i problemów globalnych. 

Transnarodowe ruchy społeczne i aktorzy transnarodowi oraz ich 

wpływ na politykę międzynarodową. Migracje międzynarodowe a 

państwa.  Procesy globalizacji – wymiar społeczny (społeczno-

ekonomiczny), polityczny i kulturowy. 

Dr Sławomir Józefowicz 

Ideologiczne, aksjologiczne i kulturowe aspekty stosunków 

międzynarodowych i koncepcji polityki zagranicznej. Ideologiczne 

uwarunkowania polityki zagranicznej wybranych państw (szczególnie 

USA, ale także UK i Polska). Wojny kulturowe w kontekście 

międzynarodowym. Wpływ populizmu na politykę zagraniczną. 

Normatywne wizje ładu międzynarodowego w kontekście historii idei 

politycznych. Teorie konfliktu. 

 

 


