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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
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.
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 hab. Elżbieta Kossewska
Stosunki dyplomatyczne Polski i Izraela. Polityka prasowa państwa polskiego wobec problemów z
zakresu polityki zagranicznej i krajowej. Zagadnienia z zakresu historii polskich Żydów w Izraelu. Polska
emigracja i uchodźstwo po II wojnie światowej ( do dnia dzisiejszego). Stosunki kulturalne w polityce
zagranicznej. Stosunki polsko – żydowskie.
Prace mogą być wykonane zarówno na podstawie literatury przedmiotu, źródeł archiwalnych, analiz
prasoznawczych. Źródła i metody pracy zostaną dobrane odpowiednio do przedmiotu badań.
Dr hab. Robert Kupiecki, prof. UW
Bezpieczeństwo Polski i międzynarodowe. Dyplomacja współczesna. Polityka zagraniczna Polski po 1918
r. Polityka zagraniczna USA. Współczesne stosunki międzynarodowe. Historia stosunków
międzynarodowych.

Prof. dr hab. Roman Kuźniar
Bezpieczeństwo Polski, międzynarodowe. Polityka zagraniczna RP. System NZ – problemy globalne,
prawa człowieka, studia strategiczne.
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.
Dr hab. Karina Marczuk
Seminarium poświęcone jest zagadnieniom z zakresu obszarów współczesnej dyplomacji. Uczestnicy
seminarium powinni zatem mieć już podstawową wiedzę nt. dyplomacji. Z tego względu seminarium
jest kierowane głównie do studentów specjalności Dyplomacja Współczesna.
Dr hab. 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.
Prof. dr hab. Dariusz Popławski
Neutralność w stosunkach międzynarodowych. Polityka zagraniczna europejskich „państw mniejszych”.
Polityka zagraniczna Niemiec. Stosunki polsko-niemieckie. Obrót dyplomatyczny i konsularny.
Dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska
Problematyka związana z integracją europejską, ze szczególną koncentracją na zagadnieniach
dotyczących: funkcjonowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (II filar UE); ewolucji i
funkcjonowania szeroko rozumianego Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, wraz z
procesem tworzenia Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE (III filar UE); prawie
instytucjonalnym Wspólnot Europejskich; stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej. Kwestie
dotyczące funkcjonowania współczesnych instytucji i organizacji międzynarodowych (głównie
organizacje europejskie oraz ONZ). Rozwój współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych.
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 hab. Rafał Ulatowski
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międzynarodowych. Gospodarka światowa. Międzynarodowa polityka handlowa. Finanse
międzynarodowe. Stosunki polityczne i gospodarcze w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie
Prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki
Geopolityka i etnopolityka. Integracja polityczna i gospodarcza w świecie. Polityka wschodnia Polski.
Stosunki polsko-rosyjskie i polsko-białoruskie. Polacy za wschodnią granicą.

Dr hab. Anna Wojciuk
Zastosowanie teorii w badaniach stosunków międzynarodowych: konstruktywizm, realizm, liberalizm,
marksizm, teorie krytyczne (krytyka postkolonialna, gender etc.); teorie średniego zasięgu.
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 społecznogospodarcze 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.

