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Regulamin przeprowadzania egzaminów dyplomowych (licencjackich i magisterskich)  

w Instytucie Nauk Politycznych na kierunku Politologia 

1. Egzamin jest przeprowadzany przez Komisję, w skład której wchodzi Promotor, 

Recenzent pracy oraz Przewodniczący Komisji. 

2. Przynajmniej jeden z członków Komisji posiada stopień doktora habilitowanego lub 

wyższy. 

3. W trakcie egzaminu Student odpowiada na trzy pytania, z których dwa są losowane z 

puli znanych wcześniej zagadnień, jedno zadawane jest przez Komisję i dotyczy pracy 

dyplomowej. 

4. Studenci politologii losują po jednym pytaniu z dwóch zbiorów, z czego jeden zawiera 

zagadnienia ogólnokierunkowe, drugi – odnoszące się do studiowanej specjalności. 

5. Oceny odpowiedzi dokonuje Komisja, przy czym w razie rozbieżności zdań 

poszczególnych jej członków ocena odpowiedzi na poszczególne pytania jest średnią 

ocen zaproponowanych przez poszczególnych członków Komisji. 

6. Ostateczna ocena egzaminu dyplomowego jest średnią ocen uzyskanych za odpowiedzi 

na poszczególne trzy pytania. 

7. Ostateczna ocena studiów jest średnią ważoną, w której bierze się pod uwagę 

następujące elementy: średnią ocen uzyskaną z przedmiotów realizowanych na studiach 

(50%); ocenę pracy dyplomowej (25%); ocenę egzaminu dyplomowego (25%). 
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PYTANIA EGZAMINACYJNE – studia licencjackie (I stopień) 

 

Pytania ogólne  

1. Sytuacja polityczna i podstawy systemu politycznego współczesnej Rosji  

2. Sytuacja polityczna i podstawy systemu politycznego współczesnych Węgier  

3. Demokratyczne państwo prawa   

4. Formy rządów we współczesnym państwie   

5. Zasady prawa wyborczego   

6. Faszyzmy w Europie międzywojennej   

7. Stalinizm, analiza polityczna, gospodarcza i społeczna   

8. Ewolucja systemu rządów II Rzeczypospolitej  

9. Upadek systemu realnego socjalizmu w Polsce   

10. Formy państwa: unitaryzm versus federalizm   

11. Charakterystyka systemu parlamentarno-gabinetowego   

12. Pojęcie partii politycznej a ruchu politycznego   

13. Pojęcie systemu partyjnego i jego wybrane typologie  

14. Scharakteryzuj koncepcję państwa w myśli Platona   

15. Scharakteryzuj typologię ustrojów Arystotelesa   

16. Scharakteryzuj umowę społeczną w myśli T. Hobbes`a   

17. Pojęcie społeczności lokalnej   

18. Samorząd gminy, powiatu, województwa - zadania i organy   

19. Polityka w szerokim i wąskim ujęciu   

20. Działanie polityczne - pojęcie, modele typologie   

21. Pojęcie i modele władzy politycznej   

22. Czynniki rozróżnienia lewicy i prawicy w polskim systemie partyjnym   

23. Charakterystyka immunitetu parlamentarnego w Polsce   

24. Instytucje demokracji bezpośredniej w III RP   

25. Odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów   

26. Terytorium i jego znaczenie dla funkcjonowania państwa   

27. Atrybuty państwa   

28. Pojęcie, etapy i rodzaje socjalizacji  

29. Pojęcie grupy społecznej i struktury wewnątrzgrupowe   

30. Kultura symboliczna społeczeństwa masowego (kultura masowa i popularna)   

32. Pojęcie polityki społecznej. Polityka społeczna a polityka socjalna  
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33. Współzależność pomiędzy polityką gospodarczą a polityką społeczną   

34. Pojęcie zrównoważonego rozwoju i jego cele   

35. Organ wykonawczy w gminach państw europejskich   

36. Etapy rozwoju samorządu terytorialnego w Europie   

 

PYTANIA SPECJALNOŚCIOWE 

Specjalność polityka społeczna  

1. Polityka państwa wobec sektora społecznego w Polsce po 1989 roku  

2. Pojęcie i cele pomocy społecznej  

3. Pomoc środowiskowa w Polsce – charakterystyka form wsparcia  

4. Pomoc instytucjonalna w Polsce – charakterystyka form wsparcia  

5. Pojęcie i zakres patologii społecznych  

6. Sposoby przeciwdziałania patologiom społecznym  

7. Rehabilitacja społeczna oraz zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce  

8. Systemy orzekania o niepełnosprawności w Polsce  

9. Cele i instrumenty polityki rodzinnej w Polsce  

10. System świadczeń niepieniężnych dla rodzin z dziećmi – charakterystyka rozwiązań  

11. Pojęcie oraz cele polityki senioralnej  

12. System świadczeń emerytalno-rentowych – charakterystyka rozwiązań  

13. Pojęcie i podmioty polityki mieszkaniowej  

14. Pojęcie polityki zdrowotnej i jej uwarunkowania  

15. Charakterystyka założeń głównych reform systemu ochrony zdrowia w Polsce po  

16. 1989 r.  

17. Charakterystyka założeń głównych reform edukacyjnych w Polsce po 1989 roku  

18. Uwarunkowania polityki edukacyjnej  

19. Pojęcie rynku pracy  

20. Popyt i podaż na pracę  

21. Pojęcie zarządzania publicznego  

  

Specjalność administracja publiczna  

1. Modele pionowego podziału władz publicznych w państwach demokratycznych  

2. Struktura administracji rządowej w Polsce  

3. Administracja rządowa w województwie  

4. Administracja zespolona i niezespolona w województwie  
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5. Struktura administracji samorządowej w Polsce  

6. Akty prawne regulujące działalność samorządu terytorialnego w Polsce  

7. Pojęcie społeczności lokalnej  

8. Pojęcie local government i local governance  

9. Służba cywilna w Polsce  

10. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej  

11. Sądownictwo administracyjne w Polsce  

12. Ogólne zasady postępowania administracyjnego  

13. Pojęcie i charakterystyka stosunku administracyjnoprawnego  

14. Pojęcie zamówień publicznych  

15. Deficyt budżetowy  

16. Modele organizacji  

17. Źródła prawa międzynarodowego publicznego  

18. Znaczenie prawa międzynarodowego dla stosunków międzynarodowych  

19. Charakterystyka administracji rządowej w USA  

20. Administracja rządowa w Niemczech   

 

Specjalność współczesne stosunki międzynarodowe  

1. Teorie (podejścia, wizje) liberalna i realistyczna stosunków międzynarodowych.  

2. Teoretyczne aspekty mocarstwowości (definicja, typy).  

3. Teoria, powstawanie i rodzaje sojuszy międzynarodowych.  

4. Problem tzw. państw upadłych – pojęcie, implikacje wewnętrzne i międzynarodowe.  

5. Umowa międzynarodowa jako podstawowe źródło prawa międzynarodowego (rodzaje 

umów, części składowe, ratyfikacja i wejście w życie umowy, nieważność, 

wypowiedzenie, zawieszenie umowy).  

6. Zagadnienie prawa narodów do samostanowienia a integralność terytorialna państwa.  

7. Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym. Sposoby powstania i upadku państw.  

8. Środki i metody pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych.  

9. Prawa człowieka – pojęcie, ewolucja, etapy rozwoju, generacje.  

10. Pojęcie polityki zagranicznej państwa. Cele i interesy w polityce zagranicznej państwa.  

11. Uwarunkowania polityki zagranicznej państwa – pojęcie, kryteria klasyfikacji, rodzaje.  

12. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych. Służba konsularna i dyplomatyczna 

państwa.  

13. Pojęcie, rodzaje bezpieczeństwa, modele bezpieczeństwa.  



5 
 

14. Pojęcie i cechy charakterystyczne zagrożeń asymetrycznych.  

15. Główne etapy polityki zagranicznej USA w okresie pozimnowojennym – cechy 

charakterystyczne.  

16. Afryka w stosunkach międzynarodowych – główne problemy i wyzwania.  

17. Azja w stosunkach międzynarodowych – główne problemy i wyzwania.  

18. Ameryka Południowa w stosunkach międzynarodowych – główne problemy i  

wyzwania.  

19. Pojęcie, kryteria klasyfikacje i rodzaje terroryzmu.  

20. Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych – główne problemy i wyzwania.  
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PYTANIA EGZAMINACYJNE – studia magisterskie (II stopień) 

 

Pytania ogólne  

1. Teoretyczne znaczenie pojęcia władza polityczna   

2. Kultura polityczna a opinia publiczna   

3. Miejsce nauki o polityce w ogólnej klasyfikacji nauk   

4. Podstawowe metody badawcze w politologii   

5. Cechy i funkcje teorii naukowej   

6. Pojęcie instytucji politycznej   

7. Geneza angielskiego parlamentaryzmu   

8. Instytucje polityczne w systemach autorytarnych   

9. "Zoon politikon” w myśli Arystotelesa   

10. Umowa społeczna T. Hobbes`a, J. Locke`a, J. J. Rousseau   

11. Główne założenia liberalizmu   

12. Główne założenia konserwatyzmu   

13. Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona i Arystotelesa   

14. Teoria polityki w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym   

15. Władza i panowanie w teorii Maxa Webera   

16. Pojęcie i koncepcje elit politycznych   

17. Demokracja westminsterska a demokracja konsensualna – założenia i praktyka   

18. Zmiany systemu wyborczego do Sejmu w III RP i ich konsekwencje   

19. Wpływ systemu wyborczego na system partyjny   

20. Czynniki wpływające na sukces nowych partii politycznych w warunkach polskich  

 

PYTANIA SPECJALNOŚCIOWE 

Specjalność doradztwo polityczno-publiczne  

1. Archetypy w komunikowaniu marki  

2. Etyka w komunikacji marketingowej  

3. Prawne ograniczenia reklamy w Polsce  

4. Zjawisko samoutrudniania w autoprezentacji  

5. Techniki ingracjacji  

6. Funkcje autoprezentacji  

7. Technika niskiej piłki w perswazji  

8. Pojęcie rynku politycznego  
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9. Techniki badań marketingowych  

10. Rodzaje argumentów w negocjacjach  

11. Zasady dostępu do informacji publicznej  

12. Partycypacja społeczna i jej rodzaje  

13. Inicjatywa ustawodawcza i uchwałodawcza  

14. Sposoby badania i diagnozowania rynku politycznego  

15. Zadania rzecznika prasowego  

16. Prawne ograniczenia finansowania kampanii wyborczych  

17. Pojęcie prawo wyborcze a system wyborczy.  

18. Wady i zalety proporcjonalnej formuły wyborczej.  

19. Wykorzystanie mediów społecznościowych w kampanii wyborczej na wybranych 

przykładach  

20. Najnowsze trendy w polskiej polityce  

 

Specjalność polityka społeczna  

1. Główne nurty badawcze w porównaniach międzynarodowych polityki społeczne  

2. Uwarunkowania determinujące kształt polityki społecznej w różnych krajach  

3. Rola państwa w świadczeniu usług społecznych  

4. Pojęcie usług społecznych  

5. Zarządzanie usługami społecznymi — New Public Management  

6. Cechy charakterystyczne modeli polityki społecznej  

7. Typy diagnozy w polityce społecznej  

8. Źródła i charakter danych diagnostycznych w polityce społecznej  

9. Podmioty działające na rzecz rozwoju lokalnego  

10. Pojęcie, cechy oraz funkcje ekonomii społecznej  

11. Pojęcie, typologie i wskaźniki ewaluacji  

12. Pojęcie, zakres i formy dialogu społecznego w Polsce  

13. Podstawy prawne dialogu społecznego w Polsce  

14. Europejski Model Społeczny/Socjalny  

15. Reformy państwa welfare state na przełomie XX i XXI w  

16. Definicja oraz cechy przedsiębiorstwa społecznego  

17. Proces diagnozowania w polityce społecznej  

18. Pojęcie, źródła i zasady prawa rodzinnego w Polsce  

19. Źródła i zasady prawa pracy w Polsce  
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20. Starzenie populacji jako problem społeczny  

Specjalność administracja publiczna  

1. Reforma samorządowa jako element transformacji systemowej w państwach Europy 

Środkowo-Wschodniej  

2. Samorząd terytorialny jako forma zdecentralizowanej administracji publicznej  

3. Finanse publiczne państwa  

4. Finanse publiczne w województwie  

5. Modele struktury organizacyjnej  

6. Style negocjacyjne  

7. Ocena pracowników w organizacji  

8. Koncepcje motywowania pracowników w organizacji  

9. Podstawy prawne ochrony danych osobowych  

10. Pojęcie i charakterystyka stosunku administracyjnoprawnego  

11. Ogólne zasady postępowania administracyjnego  

12. Pojęcie właściwości w postępowaniu administracyjnym  

13. Terminy w postępowaniu administracyjnym  

14. Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym  

15. Decyzja w postępowaniu administracyjnym  

16. Odwołanie w postępowaniu administracyjnym  

17. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym  

18. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego  

19. Zmiany przynależności państwowej w historii Śląska  

20. Współczesne ugrupowania społeczno-polityczne na Górnym Śląsku  

 

Specjalność współczesne stosunki międzynarodowe  

1. ONZ – geneza, cele, funkcje, członkostwo, organy.  

2. Unia Europejska – geneza, cele, instytucje, funkcjonowanie.  

3. Rada Europy – geneza, cele, struktura instytucjonalna, główne obszary działalności.  

4. Stosunki polsko-niemieckie po 1945 roku.  

5. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN w okresie pozimnowojennym.  

6. Pojęcie cyberwojny i cybeterroryzmu.  

7. Pojęcie i główne aspekty bezpieczeństwa energetycznego.  

8. Pojęcie globalizacji i główne jej implikacje.  

9. Prawo dyplomatyczne i konsularne.  
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10. Pojęcie i cechy charakterystyczne zagrożeń asymetrycznych.  

11. Islam i fundamentalizm islamski – pojęcie, geneza, uwarunkowania 

politycznokulturowe.   

12. Rola i znaczenie kobiet i dzieci w organizacjach terrorystycznych.  

13. Organizacje terrorystyczne  - geneza, struktura, funkcjonowanie.  

14. Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej.   

15. Konflikty zbrojne w Afryce w okresie pozimnowojennym.  

16. Ewolucja konfliktów zbrojnych od starożytności do 1989 r.  

17. Tendencje ewolucji systemu międzynarodowego w okresie pozimnowojennym.  

18. Grupa Wyszehradzka jako forma współpracy regionalnej – geneza, cele, struktura, 

funkcjonowanie.    

19. Konflikty zbrojne w Europie w okresie pozimnowojennym.  

Polityczne aspekty konfliktów zbrojnych w Azji po II wojnie światowej. 

 

 


