
Informacja o seminariach dla II roku studiów stopnia pierwszego


Lp Promotor Tematyka seminarium

1 Prof. Michał Balcerzak

Krajowa i międzynarodowa ochrona praw człowieka, stosunki 
międzynarodowe a prawa człowieka, służby porządku publicznego i 
siły zbrojne a prawa człowieka, prawo wobec zagrożeń porządku 
publicznego, prawo międzynarodowe publiczne, organizacje 
międzynarodowe - aspekty prawne i polityczne (w szczególności 
Organizacja Narodów Zjednoczonych i Rada Europy), konflikty 
zbrojne a prawa człowieka – wymiar prawno-polityczny, ochrona 
mniejszości narodowych i etnicznych, problematyka rasizmu i 
dyskryminacji rasowej.

2 Prof. Marcin 
Czyżniewski

Informacja bezpośrednio u Prowadzącego seminarium

3 Prof. Michał Klimecki
 Informacja bezpośrednio u Prowadzącego seminarium

4 Dr Wojciech Peszyński

Preferowana przez prowadzącego tematyka: marketing polityczny; 
consulting polityczny; organizacje i przebieg kampanii wyborczych; 
zarządzenie w sytuacjach kryzysowych; lobbing; partie i systemy 
partyjne; sport i polityka; sport w stosunkach międzynarodowych;  
media i polityka; media i sport; kultura polityczna; systemy polityczne 
w wybranych państwa świata; system polityczny RP; Public 
Relations; Reklama i inne techniki promocji; promocja miast i 
regionów; media tradycyjne; nowe media; media społecznościowe ; 
polski system medialny; systemy medialne wybranych państwa 
świata; 

5 Prof. Zdzisław 
Polcikiewicz

Tematyka sem ina r i um j es t zw iązana z p r zedm io tam i 
specjalistycznymi realizowanymi w czasie studiów i dotyczy takich 
obszarów jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo 
narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, zarządzanie sytuacjami 
kryzysowymi, prawne podstawy bezpieczeństwa. Szczegółowe 
(wybrane) kwestie to: współczesne wyzwania i zagrożenia dla 
bezpieczeństwa, systemy instytucjonalnego bezpieczeństwa oraz ich 
perspektywy, charakterystyka i funkcjonowanie instytucji (organów) 
bezpieczeństwa, ocena stanu i poczucia bezpieczeństwa, 
przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu, zbrojenia i rozbrojenie w 
systemie bezpieczeństwa, wpływ globalizacji na bezpieczeństwo, 
stany nadzwyczajne, funkcjonowanie systemu zarządzania 
kryzysowego w Polsce i w państwach Unii Europejskiej, ochrona 
infrastruktury krytycznej, stosowanie si ły w stosunkach 
międzynarodowych, przestrzeganie międzynarodowego prawa 
humanitarnego w konfliktach, ochrona ludności cywilnej i dóbr 
kultury w czasie kryzysu i wojny, międzynarodowe organizacje 
humanitarne, przestrzeganie praw człowieka.


6 Dr Mariusz Popławski

Zagadnienia:


− sektorowe polityki publiczne, np. w zakresie: obronności, 
edukacji, kultury, ochrony środowiska, itp.


− ustrój samorządu terytorialnego Polsce i na świecie

− administracja publiczna a społeczeństwo obywatelskie, w tym 

np. budżety obywatelskie, referenda, konsultacje społeczne

− realizacja zadań publicznych przez jednostki sektora 

publicznego
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7 Prof. Radosław Potorski

Zakres prowadzonego przeze mnie seminarium jest bezpośrednio 
związany z obszarem prowadzonych przeze mnie badań, tj. z 
problematyką zapewnienie funkcjonowania struktur państwa i 
podejmowania decyzji we współczesnym świecie powiązań i 
zależności pol ityczno-prawnych oraz wynikających stąd 
konsekwencji dla obywateli.


Szczegółowa informacja w oddzielnym pliku.

8 Prof. Magdalena Redo

Zakres prowadzonego seminarium: tematyka finansowa, 
ekonomiczna w wymiarze międzynarodowym, dzia łalność 
międzynarodowych organizacj i / instytuc j i o charakterze 
ekonomicznym, finansowym,   tematyka (nie)stabilności finansowej, 
ekonomicznej, tematyka zagrożeń o charakterze finansowym, 
ekonomicznym, działalność instytucji na rzecz stabilności, 
bezpieczeństwa, polityka ekonomiczna, finansowa państwa i jego 
organów, dzia łalność organizacji/ instytucji o charakterze 
ekonomicznym, finansowym.


Szczegółowa informacja w oddzielnym pliku.

9 Dr Wiktor Szewczak
Tematyka do uzgodnienia z prowadzącym - preferowane tematy 
związane z przeprowadzeniem badań empirycznych na temat 
wybranej problematyki.

10 Dr Rafał Willa
1) Unia Europejska, w tym system decyzyjny, fundusze i programy 
pomocowe, polityka bezpieczeństwa i obrony, polityka zagraniczna; 
2) terroryzm; 3) lobbing.
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