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 Prof. dr hab. Anita Adamczyk 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Islamizacja Europy 

2. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce 

3. Polityka narodowościowa (etniczna) 

4. Cudzoziemcy w Polsce 

5. Polityka imigracyjna Polski 

6. Stosunki polsko-niemieckie 

7. Kryzys migracyjny w Europie 

8. Kobiety w różnych religiach, kulturach świata 

9. Problem dyskryminacji ze względu na pochodzenie, religię, płeć 

10. Zagadnienia związane z historią Polski 

11. Problematyka dotycząca demokracji bezpośredniej 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Od wrogości do pojednania. Stosunki polsko-niemieckie w latach … 

2. Polska polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych w okresie między dwiema 

wojnami 

3. Polska polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych po 1989 roku 

4. Imigranci w polskim społeczeństwie 

5. Uchodźcy w Polsce 

6. Imigracja ukraińska do Polski w okresie kryzysu politycznego na Ukrainie 

7. Status kobiety w islamie 

8. Pozycja kobiety w judaizmie i religii chrześcijańskiej 

9. Instytucja prawyborów w Polsce (USA) 

10. Referenda w sprawach społecznych i moralnych w państwach europejskich 

11. Konflikt o pomniki żołnierzy niemieckich poległych w czasie I i II wojnie światowej 

12. Obozy pracy i miejsca odosobnienia dla Niemców po II wojnie światowej 

13. Ślązacy mniejszość uznana? 

14. Imigranci na polskim rynku pracy 

  



 Prof. dr hab. Wojciech Adamczyk 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Współczesne źródła dziennikarskiej informacji  

2. Dziennikarstwo śledcze w Polsce i na świecie 

3. Dziennikarstwo interwencyjne w mediach lokalnych i telewizji 

4. Współczesny warsztat dziennikarza 

5. Etyczne aspekty pracy dziennikarskiej 

6. Media jako ,,czwarta władza” 

7. Praca rzecznika prasowego 

8. Social media w pracy dziennikarza 

9. Rola mediów w demokratycznym państwie (wybory, kontrola instytucji władzy, opinia 

publiczna) 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Media społecznościowe jako źródło informacji dziennikarskiej. 

2. Poufni informatorzy w pracy dziennikarza śledczego a problemy z wiarygodnością 

informacji. 

3. Dziennikarstwo śledcze w mediach lokalnych na przykładzie ,,Tygodnika 

Podhalańskiego”. 

4. Prawne i pozaprawne formy ograniczania prawa dostępu do informacji w Polsce po 

1989 roku.  

5. Procedury weryfikowania prawdziwości informacji w wybranym portalu 

informacyjnym. 

6. Tematyka współczesnych śledztw dziennikarskich w prasie lokalnej. 

7. Telewizyjne dziennikarstwo interwencyjne na przykładzie audycji ,,Sprawa dla 

reportera”.  

8. Pozaprawne metody ograniczania funkcji kontrolnej w mediach lokalnych (na 

wybranych przykładach). 

9. Prowokacja dziennikarska, jako narzędzie dziennikarstwa śledczego w odkrywaniu 

prawdy. 

10. Etyczne aspekty pracy dziennikarskiej (na wybranych przykładach w Polsce i na 

świecie).  

11. Zarządzanie kryzysowe wizerunkiem celebryty. 

12. Zadanie rzecznika prasowego policji w sytuacji kryzysowej. 

13. Crowdsourcing i crowdfunding w działalności współczesnego dziennikarstwa  

14. Śledcze witryny internetowe  

15. Warsztat dziennikarza (prasy lokalnej, reportera śledczego) 

  



 Prof. dr hab. Iwetta Andruszkiewicz 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Polityka rynku pracy w Polsce i w krajach UE. 

2. Charakterystyka zjawiska bezrobocia. 

3. System ubezpieczeń społecznych w Polsce i w krajach UE. 

4. Wpływ migracji zarobkowych na rynek pracy. 

5. Rola kobiet we współczesnym świecie: kobiety w gospodarce, polityce oraz na rynku 

pracy. Zjawisko dyskryminacji . 

6. Budżet i polityka fiskalna państwa. 

7. System podatkowy w Polsce i w krajach UE. 

8. Giełda papierów wartościowych i mechanizmy z nią powiązane. 

9. System pieniężny. Rola pieniądza bezgotówkowego. 

10. Bank centralny i banki komercyjne w gospodarce rynkowej. 

11. Unia gospodarczo-walutowa. Mechanizm jej działania i kierunki rozwoju. 

12. Zjawisko integracji i globalizacji we współczesnym świecie. Ujęcie ekonomiczne i 

społeczne. 

13. Przedsiębiorstwo i jego rola w gospodarce rynkowej. 

14. Samorząd terytorialny w Polsce i w krajach UE. 

15. Patologie społeczne. Formy walki z patologiami oraz przeciwdziałanie. 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Zjawisko bezrobocia w Polsce na przykładzie powiatu x... 

2. Konsekwencje zjawiska bezrobocia  

3. Rynek papierów wartościowych w Polsce 

4. Instrumenty finansowe krótko i długoterminowe 

5. Polska droga do Unii 

6. Pozycja kobiet na rynku pracy w Polsce  

7. Mobbing i dyskryminacja – charakterystyka zjawiska na rynku pracy 

8. Rola przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej na przykładzie przedsiębiorstwa x... 

9. Polityka pieniężna banku centralnego 

10. Euro wspólną walutą 

11. Szara strefa w gospodarce rynkowej 

12. Alkoholizm, narkomania jako wybrane przykłady patologii społecznych 

13. Polski system podatkowy (podatki pośrednie i bezpośrednie 

14. System ubezpieczeń społecznych w Polsce 

15. Karty płatnicze jako instrument bezgotówkowy 

  



 Prof. dr hab. Alina Balczyńska-Kosman 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Aktywność polityczna i medialna kobiet,  

2.  Media i dziennikarstwo, 

3.  Bezpieczeństwo państwa jako element polityki medialnej 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Kobiety w służbach mundurowych a stereotypy – analiza wybranego przykładu 

2. Prasa kobieca na rynku medialnym w Polsce 

3. Zawód dziennikarski w perspektywie płci 

4. Współczesne konflikty międzynarodowe w relacjach mediów – analiza wybranego 

przykładu 

5. Wizerunki instytucji i służb – wybrany przykład (policja, służba celno-skarbowa, straż 

gminna, itp.) 

6. Przestępczość zorganizowana jako tematyka filmowa 

7. Zjawisko terroryzmu w świetle przekazów medialnych – wybrany przykład 

8. Język jako element kształtujący politykę bezpieczeństwa państwa 

9. Bezpieczeństwo jako wątek kampanii wyborczych  

10. Bezpieczeństwo jako problematyka  kampanii społecznych 

11. Narracje medialne w przestrzeni publicznej – analiza wybranych przykładów 

12. Propaganda polityczna w systemie komunikowania 

13. Wizerunki przywódców politycznych w mediach – wybrany przykład 

14. Media w dobie pandemii 

  



 Prof. dr hab. Adam Barabasz  
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Integracja europejska 

2. Sport a polityka 

3. Międzynarodowe stosunki polityczne 

4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze  

5. Stosunki polsko-niemieckie 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Rola Niemiec w procesie  integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi. 

2. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1970-1989. 

3. Polska droga do członkostwa w  EWG/Unii  Europejskiej 1988-2004. 

4. Układ z Schengen a problem napływu imigrantów i uchodźców w latach 2013-2016. 

5. Działalność UNRWA na Bliskim Wschodzie w latach 1947-2018. 

6. Turcja na drodze  do członkostwa w Unii Europejskiej.  

7. Polska z członkostwo w strefie euro (2004-2018).  

8. Kryzys finansowy w USA w latach 2001-2009.  

9. „Kryzys po grecku” w Unii Europejskiej (2007-2014).  

10. Rola piłki nożnej w systemie politycznym Hiszpanii  w okresie rządów  F. Franco. 

11. Sport instrumentem polityki. Analiza na przykładach wybranych Igrzysk Olimpijskich. 

12. Sport osób niepełnosprawnych w Polsce. 

  



 Prof. dr hab. Jolanta Bryła 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Stosunki międzynarodowe i geografia polityczna, ze szczególnym uwzględnieniem 

geopolityki oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. 

2. Rywalizaja i współpraca mocarstw w wymiarze globalnym i regionalnym. 

3. Przestrzeń kosmiczna jako obszar rywalizacji i współpracy międzynarodowej. 

4. Międzynarodowe reżimy bezpieczeństwa (np. reżim nierozprzestrzeniania broni 

jądrowej, strefy beztomowe, międzynarodowy reżim klimatyczny).  

5. Strefy wpływów w stosunkach międzynarodowych. 

6. Polityczny potencjał spiskowej narracji dziejów - narracja spiskowa jako narzędzie 

walki politycznej. 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Chiny - Rosja - USA - nowy geopolityczny trójkąt. 

2. Chiny i Rosja vs USA - możliwe płaszczyzny porozumienia i różnice interesów. 

3. Przestrzeń kosmiczna jako obszar rywalizacji mocarstw. 

4. Nowe podmioty kosmiczne - motywy rozwoju narodowych programów kosmicznych.  

5. Międzynarodowa współpraca kosmiczna - wybrane aspekty. 

6. NASA a prywatne firmy sektora kosmicznego (Space X, Virgin Galactic, Blue Origin) - 

podmioty konkurencyjne czy komplementarne.  

7. Nowy Porządek Światowy (NWO) - geneza idei, ewolucja i cele przez pryzmat teorii 

spiskowych. 

8. Agenda 21 ONZ i "zrównoważony rozwój" jako narzędzia Nowego Porządku 

Światowego. 

9. Bezpieczeństwo morskich szlaków handlowych w warunkach wzrostu zagrożeń 

międzynarodowych  (piractwo morskie w XXI w.). 

10. Polityka wybranych państw w odniesieniu do chińskiej inicjatywy Pasa i Drogi (Nowy 

Jedwabny Szlak). 

11. Międzynarodowy status Antarktyki i jego ewolucja w warunkach globalizacji. 

12. Rywalizacja mocarstw w Arktyce. 

13.  Rola stref bezatomowych w ograniczaniu rozprzestrzeniania broni jądrowej. 

14. Znaczenie przestrzeni/terytorium i granic państw w stosunkach międzynarodowych 

(polityczne, ekonomiczne, wojskowe, sanitarne) na wybranych przykładach. 

 
  



 Prof. dr hab. Wojciech Cisak  
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Politologia i dziennikarstwo 

2. Komunikowanie masowe 

3. Polityka i mass media 

4. Prasa w systemie komunikowania społecznego 

5. Media – władza – społeczeństwo 

6. Międzynarodowe mass media 

7. Prasa w Internecie 

8. Prasa lokalna, regionalna, branżowa, specjalistyczna 

9. Obraz wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich w mass mediach 

10. Bezpieczeństwo informacyjne państwa 

11. Międzynarodowe stosunki – Europa Środkowo - Wschodnia 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Mass media w systemie politycznym w ….. (wybranym kraju) 

2. Prasa w Polsce w procesie kształtowania demokracji (w latach............) 

3. Środki komunikowania masowego jako instrument polityki (wybrany kraj) 

4. Prasa alternatywna polskich środowisk anarchistycznych 

5. Miejsce i rola Radia Maryja w systemie medialnym Polski 

6. Obraz wyborów prezydenckich  20xx roku w polskiej prasie drukowanej na przykładzie 

wybranych tytułów 

7. Etyka dziennikarska – teoria i praktyka zjawiska 

8. Prasa lokalna wybranego  miasta, powiatu,, regionu  w latach 19XX - 20XX 

9. Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego XX – XXI ww. 

10. Stosunki polsko – ( wybrany kraj, np. Rosja, Ukraina) w latach 19XX - 20XX 

11. Obraz terroryzmu w polskich mediach masowych na przykładzie …............ 

12. Rola reklamy społecznej w kontekście ( np. bezpieczeństwa w ruchu drogowym) 

  



Prof. dr hab. Zbigniew Czachór 

Zakres tematyczny seminarium: 

1. Programy i fundusze Unii Europejskiej – projekty dla samorządów, firm i organizacji 

pozarządowych 

2. Pozyskiwanie funduszy UE i zarządzanie finansami UE  

3. Bezpieczeństwo i organizacje gwarantujące bezpieczeństwo w Europie  

4. Podstawy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

5. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych 

6. Stosunki międzynarodowe w Europie  

7. Media prasowe i elektroniczne w Europie  

8. Euro oraz Unia Gospodarcza i Walutowa  

9. Praca i wolontariat w UE  

10. Stosunki między państwami członkowskimi a Unią Europejską 

11. Prawa obywateli w UE 

12. Instytucje Unii Europejskiej  

13. Sposób powoływania, skład i kompetencje 

14. Wspólna Polityka Rolna UE 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. System zarządzania programami i finansami Unii Europejskiej 

2. Absorpcja środków finansowych UE przez miasto i gminę Gniezno 2004-2012.  

3. Unia gospodarcza i walutowa w wewnętrznym systemie regulacyjnym Unii 

Europejskiej 

4. Wspólna Polityka Rolna - regulacje i praktyka na przykładzie Województwa 

Lubuskiego 

5. System ochrony praw obywatela i problem dyskryminacji w prawie i praktyce Unii 

Europejskiej i Rady Europy 

6. Współpraca policji i zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Ujęcie 

politologiczne 

7. Unia Europejska w globalnym systemie stosunków międzynarodowych. 

8. Mechanizmy zarządzania ekonomicznego Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój 

państw członkowskich 

9. Prawa człowieka i obywatela w systemie regulacyjnym Unii Europejskiej 

10. Instytucja referendum na tle doświadczeń członków Unii  Europejskiej 

11. Rola euroregionów w rozwoju współpracy przygranicznej na przykładzie euroregionu 

Pro Europa Viadrina 

12. Proces globalizacji zagrożeniem dla państw narodowych i Unii Europejskiej? 

13. Euroregiony na zachodnim pograniczu Polski jako przykład współpracy transgranicznej 

14. System i struktura funkcjonowania instytucji i agencji Unii Europejskiej 

15. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w systemie Unii Europejskiej. 

  



Dr Joanna Czerna-Grygiel 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Polityka innowacyjna 

2. Innowacyjność w gospodarce 

3. Zarządzanie kapitałem ludzkim 

4. Rynek pracy 

5. Bezrobocie 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Polityka innowacyjna w obliczu gospodarki światowej  

2. Istota i rodzaje innowacyjności w nowoczesnej gospodarce na przykładzie wysoko 

technologicznej branży 

3. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji innowacyjnej 

4. Rynek pracy Unii Europejskiej w świetle nowych wyzwań 

5. Bezrobocie w kontekście globalnego kryzysu społeczno-gospodarczego 

 

  



 Prof. dr hab. Łukasz Donaj 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Aktualne problemy stosunków międzynarodowych – m. in.  na obszarze Europy 

Środkowo-Wschodniej / przestrzeni postradzieckiej / w skali globalnej (zwłaszcza ze 

szczególnym uwzględnieniem pozycji i roli Rosji oraz Ukrainy) 

2. Prognozy (symulacje) w problemach dotyczących: społeczności lokalnych/kwestii 

wewnątrzpaństwowych/stosunków międzynarodowych 

3. Problemy bezpieczeństwa lokalnego/krajowego/międzynarodowego 

4. Media a kreowanie rzeczywistości politycznej, ich wpływ na stosunki międzynarodowe 

oraz bezpieczeństwo 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Zjawisko „zamrożonych konfliktów” w przestrzeni postradzieckiej. Rozważania na 

przykładzie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 

2. Polityka energetyczna Rosji wobec Białorusi i Ukrainy za prezydentury Władimira 

Putina 

3. Prognozowanie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie 

miasta Poznań 

4. Terroryzm jako zagrożenie świata w XXI w. oraz próby zwalczania go w polityce 

państw współczesnych 

5. Konflikt w Syrii – geneza, stan obecny i prognoza rozwoju 

6. Teoria gier w nauce o stosunkach międzynarodowych 

7. Rozwój taktyki współczesnych islamskich organizacji terrorystycznych na przykładzie 

zamachu w Mumbaju z 2008 roku 

8. Wykorzystanie mediów do celów politycznych na przykładzie kryzysu wywołanego 

publikacjami karykatur Mahometa w 2005 i 2006 roku 

9. Pomiędzy nauką i polityką. Zbigniew Brzeziński i Richard Pipes wobec kwestii 

zaangażowania autorytetu sowietologa w politykę zagraniczną Prezydenta Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej 

10. Polityka Związku Radzieckiego (Rosji) względem uczestników konfliktu arabsko-

izraelskiego 

11. Ewolucja roli i wpływu mediów masowych na współczesne konflikty zbrojne 

12. Rywalizacja mocarstw na Kaukazie Południowym w sferze politycznej, gospodarczej i 

kulturowej w XXI w. - wybrane problemy 

13. NATO i Polska jako członek Sojuszu wobec zagrożeń militarnych konfliktu 

wewnętrznego umiędzynarodowionego na Ukrainie 

14. Aneksja Krymu w propagandowych mediach Federacji Rosyjskiej. Rozważania na 

przykładzie portalu Sputnik 

15. Rosja i Stany Zjednoczone – współpraca czy konfrontacja? Polityka zagraniczna 

Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych wobec Azji Centralnej, w latach 2000-

2015 

  



Dr Dariusz Dymek 

Zakres tematyczny seminarium: 

1. Praktyka zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy, powiatu i województwa 

2. Podmioty bezpieczeństwa publicznego 

3. Współczesne zagrożenia a bezpieczeństwo publiczne 

4. Siły Zbrojne RP w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa powszechnego  

5. Podejście „jedno zdrowie” a zarządzanie kryzysowe 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Teoria i praktyka bezpieczeństwa imprez masowych.  

2. Współdziałanie służb, inspekcji i straży w sytuacjach kryzysowych na przykładzie ….. 

3. Rola i zadania Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych na przykładzie …. 

4. Wojska Obrony Terytorialnej w zarządzaniu kryzysowym. Na przykładzie Covid-19 w 

województwie wielkopolskim. 

5. Zarządzanie kryzysowe podczas zagrożeń naturalnych na przykładzie województwa 

wielkopolskiego 

6. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu powiatu.  

7. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. 

8. Polityka senioralna a bezpieczeństwo seniorów w gminie wiejskiej i miejskiej. Analiza 

porównawcza praktycznych rozwiązań.  

9. Rola Policji w systemie bezpieczeństwa gminy, powiatu i województwa 

10. Media społecznościowe i ich rola w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa 

11. Media społecznościowe a kreowanie poczucia niepewności  

12. Systemy zobrazowania i monitorowania przestrzeni miejskiej w zarządzaniu 

kryzysowym miasta 

13. Monitoring zagrożeń w przestrzeni publicznej. Analiza rozwiązań praktycznych w 

aglomeracjach miejskich województwa wielkopolskiego  

14. Podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w reagowaniu kryzysowym na 

szczeblu powiatu.  

15. Podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w reagowaniu kryzysowym na 

szczeblu województwa. 

 

  



Prof. dr hab. Andrzej Gałganek 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Rzeczy w stosunkach międzynarodowych (np. statek, kompas, broń, jedwab, ropa 

naftowa, pieniądz, ubiór, kwiaty, kawa, mapy, przedmioty luksusu itd.) 

2. Międzynarodowość w podróży. (analiza i interpretacja historycznych i współczesnych 

raportów, dzienników, sprawozdań z podróży w poszukiwaniu istoty 

międzynarodowości). 

3. Społeczna historia stosunków międzynarodowych (diaspory, studia postkolonialne, 

wykluczeni, kobiety, robotnicy sezonowi itp.). 

4. Aktualne problemy stosunków międzynarodowych:  konflikty międzynarodowe, 

globalizacja,  terroryzm, globalny kapitalizm,  czynnik religijny, procesy integracji i 

dezintegracji, zbrojenia, problemy wojny i pokoju,  problemy rozwoju i niedorozwoju, 

problemy bezpieczeństwa, rozkład siły, struktura systemu międzynarodowego, 

hegemonia, imperium). 

5. Analiza najważniejszych kategorii analitycznych (np. anarchia, społeczność państw, 

siła, wojna, pokój, kooperacja, tożsamość, równowaga siły) oraz dominujących teorii 

stosunków międzynarodowych (teorii realizmu politycznego, podejść ilościowych, 

neorealizmu, liberalnej teorii stosunków międzynarodowych,  paradygmatu 

światowego,  konstruktywizmu,  teorii krytycznej, postmodernizmu, teorii 

feministycznej, teorii postkolonialnej). 

6. Teorie polityczne stosunków międzynarodowych. Rekonstrukcje stanowisk: m.in. 

Tukidydes, N. Machiavelli, T. Hobbes, Tomasz z Akwinu,  H. Grocjusz,  J. Locke,  E. 

de Vattel,  I. Kant, J.J.Rousseau , J. Rawls; filozofowie świata islamskiego, 

hunduskiego i chińskiego. 

7. Problem pierwszego kontaktu w stosunkach międzynarodowych (analiza pierwszych 

kontaktów między izolowanymi dotąd społecznościami). 

8. Jak badać stosunki międzynarodowe. Filozofia nauki. Teoria. Ontologia. Epistemologia. 

Meteodologia. 

9. Fabrykacja (nie)bezpieczeństwa. Krytyczne studia bezpieczeństwa. 

10. Filozofia nauki o stosunkach międzynarodowych. 

11. Sensualne międzynarodowości. 

12. Widzenie międzynarodowości. 

13. Słyszenie międzynarodowości. 

14. Dotykanie międzynarodowości. 

15. Zapachowa międzynarodowość. 

16. Smakowanie międzynarodowości. 

17. Autoetnografia międzynarodowości. 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Statek i okręt w stosunkach międzynarodowych. 

2. Mapy w stosunkach międzynarodowych. 

3. Kwiaty w stosunkach międzynarodowych. 

4. Marco Polo i problem różnicy jako istoty międzynarodowości. 

5. Robotnik sezonowy w stosunkach międzynarodowych. 

6. Kapitalizm a stosunki międzynarodowe. 

7. Periodyzacje a stosunki międzynarodowe. 



8. Europocentryzm i antyeuropocentryzm w nauce o stosunkach międzynarodowych. 

9. Bezpieczeństwo w westfalskim systemie międzynarodowym 

10. Tukidydes a stosunki międzynarodowe. 

11. Normatywna koncepcja stosunków międzynarodowych J. Rawlsa. 

12. Kolumb a pierwszy kontakt. 

13. Imperium i imperializm w stosunkach międzynarodowych. 

14. Prezentacja terroryzmu we współczesnych narracjach. 

15. Czy państwo światowe jest nieuniknione? 

16. Zapach w stosunkach międzynarodowych. 

17. Widzenie międzynarodowości. 

18. Słyszenie międzynarodowości. 

  



Dr Klaudia Gołębiowska 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Migracje w Polsce i na  świecie w XXI wieku 

2. Polityki migracyjne i integracyjne państw współczesnych 

3. Kryzys migracyjny 2015 + w UE i na świecie 

4. Przemiany społeczno- polityczne na Bliskim Wschodzie 

5. Terroryzm i ekstremizmy we współczesnym świecie 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Migracje ekonomiczne do Polski w XXI wieku 

2. Migracje poakcesyjne Polek i Polaków po 2004 roku 

3. Sytuacja osób objętych ochroną międzynarodową w Polsce w XXI wieku 

4. Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej w latach 2015-20120 

5. Teorie demokracji i autorytaryzmu a forma rządów we współczesnej Turcji 

6. FRONTEX- rola i zadania w zarządzaniu przestrzenią wolności i bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej 

7. Sytuacja małoletnich bez opieki na granicach Unii Europejskiej po 2015 roku 

8. Integracja cudzoziemców narodowości X/ mniejszości Y  w Poznaniu. Analiza zjawiska 

9. Handel ludźmi z Wietnamu do Polski w XXI wieku 

10. Rola organizacji pozarządowych w procesie integracji cudzoziemców w Polsce 

11. Sekurytyzacja migracji w Polsce po 2015 roku/ innym wybranym państwie w okresie 

XYZ 

12. Uchodźcy z Bliskiego Wschodu w XXI wieku 

13. Przymusowe migracje we współczesnym świecie. Skala, dynamika, prognozowanie. 

14. Przemiany społeczne, polityczne i kulturowe we współczesnej Turcji 

15. Przyczyny konfliktu o terytorium Sahary Zachodniej 

16. Terroryzm i aktywne organizacje terrorystyczne w Unii Europejskiej w XXI wieku jako 

zagrożenie dla bezpieczeństwa i pokoju w regionie 

17. Psychologiczne mechanizmy terroryzmu 

18. Kryzys humanitarny na Bliskim Wschodzie 

19. Przemiany społeczno- polityczne w Libii w XXI wieku 

20. Przemiany społeczno- polityczne w Iraku w XXI wieku 

21. Ofiary handlu ludźmi w świetle prawa międzynarodowego i polskiego 

22. Kryzys humanitarny w Afganistanie w 2021 roku 

23. Badania nad świadomością studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe na temat 

wojny w Afganistanie w latach 2001-2021 

24. Wygrane bitwy, przegrana wojna. Analiza krytyczna sytuacji w Afganistanie w latach 

2001-2021 

25. Współczesne dzieje Turcji w kontekście negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską 

26. Kryzys migracyjny czy kryzys humanitarny? Krytyczna analiza sytuacji na granicy 

polsko- białoruskiej w 2021 roku 

27. Struktura i dynamika przestępczości granicznej cudzoziemców w Polsce w XXI wieku 

28. Granica państwa jako miejsce popełniania przestępstw przez międzynarodowe 

zorganizowane grupy przestępcze 

29. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w świetle prawa Unii Europejskiej 

30. Czynniki etiologiczne przestępczości handlu ludźmi 



31. Reakcja polityczna i prawna wobec handlu ludźmi w Polsce/ Włoszech/ Wielkiej 

Brytanii/ itp. 

32. Przestępstwa graniczne w świetle prawa międzynarodowego i prawa europejskiego 

  



 Prof. dr hab. Krzysztof Hajder 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Subkultury młodzieżowe w Polsce i na świecie 

2. Sport a polityka 

3. Rynek pracy. Bezrobocie 

4. Finanse państwa i samorządu 

5. Polityka gospodarcza i społeczna w Polsce i w ujęciu międzynarodowym 

6. Bezpieczeństwo gospodarcze w Polsce i na świecie 

7. Bezpieczeństwo ekonomiczne i bezpieczeństwo socjalne 

8. Marketing polityczny - kampanie wyborcze 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Subkultury a polityka (w uszczegółowieniu: typy, rozwój, w Polsce lub na świecie) 

2. Subkultura kibicowska (w uszczegółowieniu: np. prawicowe lub lewicowe; albo 

porównanie obu nurtów; albo w Polsce, albo w Europie)  

3. Sport a polityka (w uszczegółowieniu: np. polityka, bojkot, finansowanie; analiza 

wybranego przypadku; albo np. Niezależność organizacji sportowych ((w 

uszczegółowieniu: np. FIFA, UEFA). Bezpieczeństwo imprez sportowych 

4. Muzyka, np. rockowa a polityka (w uszczegółowieniu: np. muzyka a subkultury; 

polityka w tekstach określonego nurtu, wykonawcy, grupy) 

5. Rola kościoła w polskiej polityce (w uszczegółowieniu: historia, współczesność) 

6. Ekonomiczne bariery równouprawnienia płci (w uszczegółowieniu: zatrudnienie lub np. 

role społeczne a bezrobocie lub np. porównanie w Polsce i w UE) 

7. Bezrobocie (w uszczegółowieniu: może być np. wybranej gminy, powiatu, 

województwa lub np. Bezrobocie wśród młodzieży; Bezrobocie wśród kobiet;  

Bezrobocie osób niepełnosprawnych;  Skutki bezrobocia. Bezrobocie w UE) 

8. Problemy rozwojowe państw słabo rozwiniętych (w uszczegółowieniu: np. głód, 

analfabetyzm) 

9. Pomoc społeczna (w uszczegółowieniu: np. jako element walki z ubóstwem; lub w 

Polsce; albo Patologie społeczne - np. prostytucja, narkomania; lub też systemy 

emerytalne) 

10. Metody optymalizacji podatkowej 

11. Przestępczość gospodarcza (w uszczegółowieniu: omówienie wybranej formy np. 

proceder „prania brudnych pieniędzy”; raje podatkowe) 

12. Finanse samorządu terytorialnego (w uszczegółowieniu: np. w konkretnej gminie, 

powiecie lub województwie) 

13. Giełda papierów wartościowych (w uszczegółowieniu: np. instrumenty inwestycyjne, 

rola w gospodarce) 

14. Kampanie wyborcze (w uszczegółowieniu: – analiza wybranego przypadku; albo: 

Kreowanie wizerunku lidera politycznego – analiza wybranego przypadku) 

15. Działalność organizacji pozarządowych (w uszczegółowieniu: na wybranym 

przykładzie) 

  



Dr Bartosz Hordecki 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Pierwszy temat wiodący seminarium: Wymiar retoryczny polityki i kultury 

amerykańskiej lub brytyjskiej  

2. Drugi temat wiodący seminarium: Polityki językowe, język polityki, język polityków 

3. Trzeci temat wiodący seminarium: Stereotypy w przestrzeni komunikacji 

międzynarodowej 

4. Symbolika polityczna, pamięć zbiorowa, polityka wobec pamięci w Polsce oraz w 

państwach Europy Środkowo-Wschodniej 

5. Retoryka, erystyka, dyskurs publiczny i jego przemiany 

6. Kultura polityczna i jej przemiany 

7. Dylematy politycznej poprawności 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Retoryka Baracka Obamy 

2. Retoryka Kamali Harris 

3. Retoryka prezydencka w kontekście ataku na terytorium Stanów Zjednoczonych 

Ameryki (analiza przemówień Franklina D. Roosevelta z 8 grudnia 1941 roku i 

George'a W. Busha z 20 września 2001 roku) 

4. Stosunek do Donalda Trumpa jako czynnik polaryzujący amerykańską scenę rapową 

5. Obraz świata amerykańskiej reklamy lat 60. XX wieku w serialu „Mad Men” 

6.  Społeczna rola artysty jako przedmiot sporu dotyczącego wiarygodności adaptacji 

filmowej „Lotu nad kukułczym gniazdem” 

7. Marsz na Waszyngton jako dramat społeczny w kontekście teorii retoryki Kennetha 

Burke’a 

8. Wykorzystanie kontekstów religijnych w retoryce Prezydenta Stanów Zjednoczonych 

na przykładzie przemowy Williama Jeffersona Clintona z 11 września 1998 roku 

9.  Kreacja wizerunku antybohatera w filmie Joker w reżyserii Todda Philipsa 

10. Serial The Last Dance jako apologia Michaela Jordana 

11. Stereotyp Niemca w kinie amerykańskim na przykładzie filmów Quentina Tarantino 

12. Między dziennikarstwem zobiektywizowanym a transparentnym? Relacjonowanie 

kampanii prezydenckiej w USA w 2020 roku przez Tomasza Zalewskiego na portalu 

polityka.pl 

13. Stereotypy narodowe w „Rodzinnej Europie” Czesława Miłosza  

14. Polityka językowa na Ukrainie – próba charakterystyki 

15. Polskie oraz ukraińskie święta państwowe – analiza porównawcza 

  



Dr Jakub Jakubowski 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Social media 

2. Komunikowanie marketingowe 

3. Komunikowanie polityczne i reklama polityczna  

4. Kultura popularna  

5. Edukacja polityczna i medialna 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. In-game advertising, jako forma promocji dóbr konsumpcyjnych  

2. Utwory muzyczne zespołu Depeche Mode jako nośniki ideologii 

3. Film fabularny jako komentarz do bieżącej sytuacji politycznej - przykład sagi 

,,Gwiezdne Wojny” George'a Lucasa 

4. Modele funkcjonowania mediów publicznych na przykładzie mediów narodowych w 

Polsce w latach 2015-2017 

5. Sposoby wykorzystywania botów w komunikacji marketingowej 

6. Twitter jako źródło informacji o sporcie dla dziennikarzy i kibiców 

7. Konkurencja marketingowa na przykładzie marek Marvel oraz DC 

8. NBA jako fenomen amerykańskiej popkultury 

9.  The role of foreign diplomatic missions during nation branding campaign of the states 

they represent in Poland 

  



Dr Waldemar Jarczewski 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Zagrożenia przestępczością – każdy rodzaj , ujęcie krajowe i lokalne.  

2.  Zagrożenia w ruchu drogowym – ujęcie krajowe i lokalne  

3. Programy prewencyjne- skuteczność i struktura – ujęcie krajowe i lokalne  

4.  Przestępczość zorganizowana – narkotyki, handel ludźmi, historia i wymiar  krajowy i 

międzynarodowy.  

5. Policja – zadania i historia, Policja Państwowa, Milicja Obywatelska, Ochotnicza 

Rezerwa MO itp  

6.  Policja a współpraca z instytucjami samorządowymi i państwowymi – odniesienie do 

wymiaru lokalnego.  

7. Struktury Policji, Milicji, w sąsiedztwie wschodnim, Ukraina, Białoruś, Rosja.   

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Tworzenie organów Policji na ziemiach polskich po odzyskaniu niepodległości 1918-

1939 r. Milicja Obywatelska okres 1945 – 1990. Policja 1990 do współcześnie. (Policja 

Państwowa, Policja Granatowa, Milicja Obywatelska, Ochotnicza Rezerwa Milicji 

Obywatelskiej oraz Zadania MO w okresie Stanu Wojennego).  

2. Budowa nowoczesnych struktur bezpieczeństwa wewnętrznego po 1990 r w Polsce,  

3. Struktury i zadania wybranych jednostek Policji: CBŚP, Biuro Spraw Wewnętrznych, 

Biuro Operacji Antyterrorystycznych i inne.  

4. Nowoczesne ujęcie pracy Policji jako służby społeczeństwu, wizja, misja, obszary 

niezbędnych zmian.  

5. Struktura kryminalnej przestępczości pospolitej ( zabójstwa, rozboje, kradzieże, bójki, 

pobicia i inne) dynamika zjawiska i zagrożenia w odniesieniu do województw i 

powiatów.  

6. Struktura przestępczości zorganizowanej w Polsce ( przestępczość narkotykowa, handel 

ludźmi, cyber- przestępczość , przestępczość ekonomiczna) w odniesieniu do zagrożeń 

europejskich, krajowych i wojewódzkich  

7. Przestępczość korupcyjna, zagrożenia, ujęcie krajowe, uwarunkowania 

międzynarodowe, sąsiedztwo wschodnie – rozwiązania i zagrożenie. 

8. Polskie badania przestępczości( poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do organów 

bezpieczeństwa i porządku publicznego)  

9. Struktury ( milicji, policji) w Rosji, Ukrainie, Białorusi, zadania, skuteczność, zaufanie 

społeczne.  

10.  Przemoc w rodzinie ocena zjawiska , podmioty odpowiedzialne, zagrożenia.  

11. Zagrożenia w ruchu drogowym, przyczyny, dynamika, organy odpowiedzialne.  

12. Programy prewencyjne, proces tworzenia, ocena, przydatność tworzenia na szczeblu 

krajowym i lokalnym.  

13. Współpraca samorządu i Policji, realia, przepisy, zadania obu stron.  

14. Organizacja bezpieczeństwa imprez masowych,  kraj, województwo, powiat, dynamika  

zjawiska, podejmowane działania. 

  



Prof. dr hab. Edward Jeliński 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Myśl polityczna 

2. Problematyka państwo – kościół 

3. Filozofia polityki 

4. Moralność a polityka 

5. Problematyka zagrożeń cywilizacji współczesnej 

6. Biografistyka polityczna 

7. PRL (bez stosunków gospodarczych) 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Idea niepodległości w programach polskich partii politycznych (do 1918 r.) 

2. Polska myśl socjalistyczna w latach 1945 – 1948 (analiza programów partyjnych) 

3. Polska myśl narodowa po 1989 r. (wybrane aspekty) 

4. Stosunki między państwem a Kościołem katolickim w Polsce (1980 – 1982) 

5. Arcybiskup Jerzy Stroba jako „książę Kościoła” 

6. Leszek Kołakowski jako filozof polityki 

7. Tolerancja jako kategoria filozofii polityki 

8. Polskie życie polityczne w perspektywie moralnej (analiza wybranego okresu) 

9. Patriotyzm jako kategoria aksjologiczno – etyczna 

10. Przyszłość populizmu (na przykładzie działalności wybranych ruchów i partii 

politycznych w Polsce) 

11. Jarosław Gowin jako polityk polski 

12. Władze PRL wobec polskiego środowiska jazzowego (1970 – 1980) 

13. Pamięć zbiorowa o powstaniu poznańskim 1956 r. 

 

  



Dr Magdalena Kacperska 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Polityka społeczna w Polsce i w Unii Europejskiej – różne wymiary (polityka rodzinna, 

centra usług społecznych, inkluzja społeczna, programy socjalne, innowacje społeczne, 

osoby z niepełnosprawnością, spójność polityki społecznej etc.). 

2. Programy społeczno – ekonomiczne partii politycznych i ich adekwatność do realiów 

społeczno – ekonomicznych.  

3. Analiza treści medialnych w zakresie prezentowania programów społeczno – 

ekonomicznych poszczególnych partii politycznych lub ich kandydatów w okresach 

kampanii wyborczych. 

4. Badanie obecności problematyki społecznej i ekonomicznej (różne zakresy tematyczne) 

w różnego rodzaju przekazach medialnych. 

5. Rola mediów i dziennikarzy w edukacji ekonomicznej. 

6. Proces starzenia się społeczeństwa w Polsce i UE oraz jego konsekwencje w wymiarze 

ekonomicznym i społecznym. 

7. Rynek pracy – bezrobocie w Polsce i w Unii Europejskiej.  

8. Edukacja a rynek pracy. 

9. Migracje a rynek pracy (szansa czy zagrożenie). 

10. Rola kobiet w gospodarce oraz ich sytuacja na rynku pracy w Polsce i w krajach UE. 

11. Analiza kryzysów gospodarczych i możliwości łagodzenia ich skutków. 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Polityka społeczna w Polsce – zmiany w zakresie świadczeń rodzinnych. 

2. Polityka rodzinna w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej – analiza 

porównawcza. 

3. Ąktywność zawodowa kobiet a wysokość świadczeń socjalnych w Polsce i wybranych 

krajach Unii Europejskiej.  

4. Wpływ Programu Rodzina 500 plus na sytuację kobiet na rynku pracy w Polsce/na 

współczynnik dzietności w Polsce. 

5. Programy gospodarcze partii politycznych w kampaniach wyborczych – analiz 

porównawcza. 

6. Programy społeczne partii politycznych w kampaniach wyborczych – analiz 

porównawcza. 

7. Kwestie gospodarcze w programach informacyjnych – analiza zawartości. 

8. Współczesne problemy demograficzne – konsekwencje społeczno – ekonomiczne 

starzenia się ludności w Polsce i na świecie.  

9. Partie polityczne a proces starzenia się społeczeństwa – obecność problematyki w 

programach partii politycznych i w wybranych przekazach medialnych. 

10. Edukacja ekonomiczna społeczeństwa – rola mediów. 

11. Sytuacja na rynku pracy w Polsce – analiza demograficzna, terytorialna, sektorowa, etc.  

12. Bezrobocie w Polsce – wieloaspektowa analiza zjawiska.  

13. System edukacji a sytuacja na rynku pracy w Polsce. 

14. Migracje a sytuacja na rynku pracy w Polsce – szansa czy zagrożenie? 

  



Dr Joanna Kałużna 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Polityka historyczna jako polityka szczegółowa państwa; sposoby kształtowania 

pamięci zbiorowej (społecznej); mediatyzacja pamięci zbiorowej (społecznej) – w tym, 

w kontekście międzynarodowym 

2. Państwa demokracji ludowej oraz obszaru postradzieckiego – dziedzictwo a 

współczesność  

3. Wpływ polityki zagranicznej USA na państwa Ameryki Łacińskiej 

4. Przeszłość w stosunkach międzynarodowych – balast, który może stać się atutem?  

5. Eurosceptycyzm, populizm, dezinformacja jako wyzwania w stosunkach 

międzynarodowych XXI wieku 

6. Tradycja, kultura, tożsamość (etniczna, narodowa, …) – ich wpływ na spory i konflikty 

międzynarodowe oraz pozycję danego państwa 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Wpływ polityki ateizacyjnej ZSRR na rozwój fundamentalizmu islamskiego w 

Uzbekistanie i Czeczenii 

2. Stosunki polsko - radzieckie na przykładzie stanu wojennego w Polsce 

3. Analiza systemu stratyfikacji społecznej oraz wynikających z niego kontrastów 

społecznych we współczesnej Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 

4. Polityczna i ideologiczna geneza rzezi wołyńskiej 

5. Prawnomiędzynarodowa ochrona praw kobiet – standardy uniwersalne i europejskie a 

gwarancje ich realizacji w Rzeczypospolitej Polskiej  

6. Ewolucja wizerunku, roli i pozycji kobiet w dyplomacji w kontekście rozwoju myśli 

feministycznej 

7. Wpływ fenomenu „Koreańskiej Fali” na rozwój stosunków międzynarodowych 

Republiki Korei 

8. Białoruś – droga do wolności. Rola kobiet w protestach powyborczych w 2020 roku 

9. Stosunek młodego pokolenia do Unii Europejskiej. Analiza porównawcza Polski i 

Włoch 

10. Kultura biznesowa Korei Południowej   

11. Konkordat dawniej i dziś. Historia, geneza i skutki Konkordatu z 28 lipca 1993 roku 

między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską 

12. Państwa bałkańskie a proces integracji europejskiej. Perspektywa akcesji Czarnogóry w 

kontekście doświadczeń chorwackich 

  



Dr hab. Aleksandra Kaniewska-Sęba 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Kampanie reklamowe 

2. Niestandardowe działania promocyjne 

3. Marketing mobilny 

4. Marketing  

5. Zachowania nabywców 

6. Zarządzanie marką 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Kampanie reklamowe organizacji non-profit na wybranych przykładach 

2. Marketing terytorialny na przykładzie produktu turystycznego Trakt Królewski i 

aplikacji mobilnej Królika Goń miasta Gniezna 

3. Rola komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych w budowaniu 

wizerunku marek z branży kosmetycznej na przykładzie Yope, Nacomi i Sylveco 

4. Kształtowanie wizerunku zespołu muzycznego na przykładzie koreańskiej grupy BTS 

5. Projekt kampanii wizerunkowej marki z branży odzieżowej 

6. Instagram w działania marketingowych branży gastronomicznej na przykładzie 

wybranych poznańskich lokali gastronomicznych 

7. Komunikacja marketingowa w klubach piłkarskich na przykładzie Widzewa Łódź i 

ŁKS-u Łódź 

8. Proces digitalizacji komunikacji marketingowej na przykładzie firmy HOWE 

9. Niedoskonała kobieta jako bohaterka reklamy prasowej 

10. Wykorzystanie wizerunku zamarłych znanych osób w reklamach  

11. Wykorzystanie wizerunku osoby starszej w reklamie emocjonalnej 

12. Udział muzyków w kampaniach reklamowych Pepsi w latach 1980-2019 

13. Wyścig Autostopem jako przykład eventu kierowanego do młodych ludzi 

14. Wykorzystanie marketingu czasu rzeczywistego (real time marketing) w umacnianiu 

wizerunku marki w branży piwnej 

15. Znaczenie i przykłady zastosowania reklamy mobilnej w strategii komunikacyjnej 

marek 

  



Dr Jarosław Kardaś 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Stosunki międzynarodowe na obszarze byłego ZSRR (ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru Kaukazu Południowego). 

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne państw z obszaru byłego ZSRR. 

3. Ustroje polityczne państw z obszaru byłego ZSRR. 

4. Współczesne konflikty międzynarodowe.  

5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. 

6. Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych.  

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Wpływ Federacji Rosyjskiej na politykę zagraniczną Gruzji w latach 2003-2019. 

2. Procesy integracyjne na obszarze byłego ZSRR. 

3. Rosyjsko-chińska rywalizacja na obszarze Azji Centralnej (płaszczyzna polityczna, 

gospodarcza, militarna). 

4. Federacja Rosyjska wobec problemu terroryzmu islamskiego. 

5. Zmiany konstytucyjne w państwach Kaukazu Południowego w latach 2009-2018. 

6. Znaczenie i konsekwencje aneksji Krymu dla Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy.  

7. Społeczność międzynarodowa wobec konfliktu o Górski Karabach.  

8. Zarządzanie kryzysowe na przykładzie Gminy Mogilno oraz Gminy Jeziora Wielkie 

(analiza porównawcza). 

9. Organizacja usług logistycznych oraz usług medycznych na rzecz ludności 

poszkodowanej po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami.  

  



Prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska 
Zakres tematyczny seminarium: 

10. Problematyka amerykańska: dzieje państwowości amerykańskiej; polityka zagraniczna 

USA w aspekcie historycznym i współczesnym; rola i miejsce USA w świecie, główne 

problemy polityczne, społeczne i kulturowe Ameryki; obraz Ameryki i Amerykanów w 

filmie; mechanizmy polityki amerykańskiej; rola mediów w USA;  

11. Główne problemy międzynarodowe: relacje między państwami (także w ujęciu 

historycznym); konflikty, wydarzenia i procesy zachodzące we współczesnym świecie; 

rola i działalność organizacji międzynarodowych; wyzwania współczesnego świata; 

rola mediów w świecie; walka wyborcza jako element życia politycznego;   

12. Problematyka żydowska: dzieje Żydów, stosunki polsko-żydowskie; Izrael we 

współczesnym świecie;  

13. Ważne postacie współczesności: biografie polityków, działaczy, autorów, ocena ich 

działalności, roli we współczesnym świecie, 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
14. Osłabione supermocarstwo – USA w XXI wieku;  

15. Stosunki polsko-amerykańskie po 1989 r.;  

16. Stosunki polsko-niemieckie po upadku muru berlińskiego;   

17. Zbigniew Brzeziński – polityk i strateg;  

18. Izrael – oblężona twierdza czy sędzia ponad prawem? 

19. Kobiety na światowej scenie politycznej;  

20. Kobieta w kulturze muzułmańskiej;  

21. ONZ – rola w zabezpieczaniu pokoju;  

22. Polityka jako temat filmu amerykańskiego;  

23. NATO w erze pozimnowojennej; 

24. Kwestia zbrojeń i rozbrojenia w zimnej wojnie;   

25. Rosja i jej aspiracje mocarstwowe;  

26. Chiny – nowe mocarstwo na scenie międzynarodowej; 

27. Wybrane interwencje zbrojne Stanów Zjednoczonych;  

28. Obraz wojny wietnamskiej w filmie amerykańskim;  

29. Subkultura młodzieżowa na przykładzie hip-hopu;  

30. Rola terroryzmu w konflikcie bliskowschodnim 

  



Prof. dr hab. Robert Kmieciak 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Ustrój i organizacja samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego. 

2. Polityka regionalna Polski i Unii Europejskiej. 

3. System polityczny Polski i państw europejskich. 

4. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych. 

5. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym. 

6. Zarządzanie państwem na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Samorząd terytorialny w systemie politycznym Polski. 

2. Społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania gminy Kościan w latach 2018-2023. 

3. Organizacja i zadania samorządu zawodowego w Polsce na przykładzie izb lekarskich. 

4. Reprezentowanie interesów środowiska społecznego przedsiębiorców na przykładzie 

samorządu gospodarczego. 

5. Polityka regionalna Unii Europejskiej w latach 2014-2020. 

6. Wykorzystanie środków unijnych na obszarze powiatu konińskiego w latach 2014-

2020. 

7. Ewolucja modelu ustrojowego regionów w Polsce na przykładzie województwa 

wielkopolskiego. 

8. Realizacja polityk miejskich w Polsce na przykładzie aglomeracji poznańskiej. 

9. Polityka transportowa władz samorządowych w Polsce na przykładzie Kalisza. 

10. Ewolucja systemu politycznego w Polsce. 

11. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce na przykładzie Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

12. Współpraca Policji i samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na przykładzie powiatu leszczyńskiego. 

13. Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa publicznego. 

14. Zabezpieczenie imprez masowych w Polsce na przykładzie meczów piłki nożnej. 

15. Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce na przykładzie powiatu 

pilskiego. 

  



Dr Lech Konopka 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Zarzadzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej. 

2. Strategia bezpieczeństwa narodowego. 

3. Organizacje publiczne zajmujące się bezpieczeństwem. 

4. Miejskie programy prewencyjne i polityka bezpieczeństwa. 

5. Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa państwa . 

6. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w tym ochrona infrastruktury krytycznej. 

7. Planowanie strategiczne – wybrane zagadnienia. 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Rola i miejsce Sił Zbrojnych RP w systemie zarządzania kryzysowego. 

2. Najemnik w świetle międzynarodowego prawa  konfliktów zbrojnych. 

3. Wojna przyszłości. Analiza mega trendów w rozwoju broni na przykładzie wybranych 

państw. 

4. Terroryzm samobójczy -  historia i współczesność zjawiska. 

5. Zagrożenia zmuszające do „walki o bezpieczeństwo”. 

6. Charakterystyka wybranej organizacji publicznej zajmującej się bezpieczeństwem na 

przykładzie …. 

7. Zaangażowanie RP w wojskowe operacje poza granicami kraju. 

8. Terroryzm jako zjawisko społeczne w percepcji młodego pokolenia . 

9. Współczesne zagrożenia systemów i obiektów infrastruktury krytycznej  na przykładzie 

…… 

10. Ewolucja roli sił zbrojnych we współczesnych stosunkach wojskowych na tle 

konfliktów i wojen XXI  wieku. 

11. Rola i zasadnicze zadania administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym oraz 

sposób zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania. 

12. Wybrane aspekty wzmocnienia zdolności obronnych Polski w obecnej sytuacji 

polityczno-militarnej. 

13. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa narodowego Polski w 

XXI wieku .   

14. Ewolucja znaczenia siły militarnej w polityce międzynarodowej. 

15. Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym. 

 

  



Prof. dr hab. Bogdan Koszel 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Integracja europejska (historia integracji, instytucje europejskie, traktaty, współpraca 

polityczna, rola poszczególnych państw w UE, Polska w procesie integracji, 

wykorzystanie środków pomocowych,  przedakcesyjnych i akcesyjnych w Polsce i 

Wielkopolsce, system instytucjonalny UE, współpraca wymiaru sprawiedliwości i 

spraw wewnętrznych UE, Europol, fundusze strukturalne i spójności, wspólna polityka 

rolna, handlowa, transportowa itp. konstytucja europejska, WPBiO, poszerzenia UE o 

inne kraje, polityka wschodnia UE, relacje USA-UE, Partnerstwo Wschodnie, polska 

prezydencja w Radzie UE, system prawny WE, problemy rozwojowe UE, rola 

poszczególnych państw w UE, Bezpieczeństwo energetyczne UE) 

2. Bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe ( działalność KBWE,OBWE, NATO, 

różne wymiary bezpieczeństwa Polski, np. energetyczne, surowcowe, w sieci, 

żywnościowe, ekologiczne, żeglugowe, bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej) 

3. Konflikty regionalne ze szczególnym uwzględnieniem Bałkanów, Bliskiego Wschodu, 

Azji, Rogu Afryki, Wspólna Polityka Zagraniczna, Bezpieczeństwa i Obrony  UE, 

współpraca wojskowa państw, polityka bezpieczeństwa poszczególnych państw 

europejskich)        

4. Problematyka niemcoznawcza i stosunki polsko-niemieckie (dzieje Niemiec od 1871r., 

najnowsza historia, dzieje narodowego socjalizmu i III Rzeszy, okupacja niemiecka w 

Polsce i Wielkopolsce, kwestia niemiecka po II wojnie światowej, polityka zagraniczna 

RFN, rola w NATO i UE, stosunki bilateralne z innymi państwami, system partyjny, 

polityka społeczna, cudzoziemcy, euroregiony, różne aspekty stosunków polsko-

niemieckich od 1918 r., NRD, zjednoczenie Niemiec, współpraca polsko-niemiecka w 

UE, problem roszczeń niemieckich i „wypędzenia”); odzyskiwanie dóbr kultury 

5. Terroryzm międzynarodowy, handel bronią, przemyt narkotyków, zorganizowana   

przestępczość  ( narkotykowa, wśród nieletnich, sposoby je zwalczania przez 

organizacje międzynarodowe) 

6. Stosunki bilateralne pomiędzy różnymi państwami europejskimi 

7. Odbicie różnych wydarzeń w prasie krajowej i zagranicznej oraz mediach 

elektronicznych 

8. Działalność instytucji i organizacji międzynarodowych 

9. Biografie wybitnych polityków, działaczy gospodarczych i społecznych 

10. Najnowsza historia Polski i powszechna ( od 1939 r.) 

11. Najnowsza historia regionalna ( współczesne dzieje miast, poszczególne miasta w 

okresie transformacji, działalność różnego rodzaju urzędów, życie gospodarcze i 

społeczne, współpraca gmin i miast z zagranicą itp.) 

12. Różne aspekty propagandy politycznej w ujęciu historycznym i współczesnym 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Aleksander Kwaśniewski albo Donald Tusk lub inni na polskiej i europejskiej scenie 

politycznej 

2. Neutralność Szwajcarii a realia polityki międzynarodowej 

3. Fenomen seryjnych morderców w Polsce powojennej 

4. Walka z przemytem narkotyków w Unii Europejskiej 

5. Bezpieczeństwo Polski w okresie zimnej wojny 



6. Rosja wobec konfliktów regionalnych w Europie ( Bośnia-Hercegowina, Czeczenia, 

Bliski Wschód 

7. Polska wobec konfliktu na Ukrainie 2014-2021 

7. Ochrona granic zewnętrznych UE. Działalność Agencji FRONTEX 

8. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Problemy i zagrożenia 

9. Unilateralizm vs.multilateralizm. Polityka zagraniczna USA w XXI wieku 

10. Gmina Gołańcz w okresie transformacji po 1989 r. 

11. Żandarmeria wojskowa w Polsce i Niemczech. Różnice i podobieństwa 

12. Kampanie wyborcze Donalda Trumpa 

13. Kobieta w świecie współczesnego islamu. Uwarunkowania religijne, polityczne i 

społeczne  

14. Bazy wojskowe w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa  Stanów Zjednoczonych 

Ameryki 

  



Prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk 

Zakres tematyczny seminarium: 

1. Środki komunikowania społecznego - dawne i współczesne: prasa, radio, telewizja, 

internet, w tym na przykład: prasa ogólnokrajowa, prasa regionalna, lokalna, 

środowiskowa, zakładowa, szkolna, partii politycznych, organizacji pozarządowych; 

radio ogólnokrajowe, regionalne, lokalne, środowiskowe, telewizja lokalna, regionalna, 

kablowa, osiedlowa (na przykład: ujęcie historyczne, monograficzne, statystyczne, 

politologiczne, prasoznawcze, ekonomiczne; analiza zawartości, gatunki dziennikarskie, 

właściciele mediów, organizacja redakcji, warsztat dziennikarski, status dziennikarza, 

funkcje itp.); media masowe i lokalne – charakterystyka, zadania i funkcje, media w 

stosunkach międzynarodowych, systemy medialne wybranych państw. 

2. Problematyka komunikowania społecznego: archetypy komunikowania społecznego, 

wolność słowa, wolność prasy, etyka dziennikarska, dialog publiczny, udział mediów w 

dialogu publicznym, komunikowanie polityczne, międzykulturowe, międzynarodowe, 

lokalne, w organizacji, urzędzie, grupie, w sytuacji wyborczej, konfliktowej, dostęp do 

informacji publicznej, realizacja prawa do informacji, reklama polityczna, marketing 

polityczny, teoria i praktyka public i media relations, nowe media. 

3. Samorząd terytorialny i jego funkcjonowanie w ramach systemu komunikowania 

społecznego i politycznego: prawo samorządu terytorialnego, ekonomiczne podstawy 

działania, prawo miejscowe, polityka społeczna, gospodarcza, kultura lokalna, polityczne 

i medialne aspekty działalności samorządu terytorialnego, współpraca międzynarodowa 

jednostek samorządu terytorialnego, przeobrażenia instytucji samorządu terytorialnego 

po 1989 roku, ordynacja wyborcza do samorządu terytorialnego, wybory samorządowe 

– kampania przedwyborcza, wyniki wyborów, charakterystyka kandydatów, organizacja 

samorządu terytorialnego na przykładzie konkretnej instytucji i jednostki (gmina, powiat, 

województwo, jednostki komunalne), public relations jednostki samorządu 

terytorialnego, media relations w teorii i praktyce samorządu terytorialnego, 

bezpieczeństwo informacyjne jednostek samorządowych. 

4. Organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie: stowarzyszenia, fundacje, 

status prawny, działalność, organizacja, skutki i problemy w działalności, 

przywództwo, analiza funkcjonowania na przykładzie konkretnej organizacji 

pozarządowej (ujęcie monograficzne lub problemowe); idea społeczeństwa 

obywatelskiego, kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej, stan społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, transformacja 

społeczno-polityczna i jej wpływ na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w 

Polsce, udział organizacji pozarządowych w życiu społecznym, politycznym, 

kulturalnym 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Antysemityzm w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce na przykładzie „Kuriera 

Poznańskiego”. 

2. Cyberzagrożenia w praktyce organów i jednostek administracji państwowej i 

samorządowej. 

3. Dostęp do informacji publicznej w teorii i praktyce jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Etyczne ograniczenia reklamy komercyjnej i niekomercyjnej. Reklama społeczna. 

5. Funkcja mobilizacji zasobów społecznych portali społecznościowych. 



6. Komercjalizacja blogów polskich polityków w latach ????-????. 

7. Medialny obraz kampanii prezydenckiej w Polsce w ???? roku. 

8. Nowe media w praktyce politycznej, społecznej, ekonomicznej, religijnej. 

9. Radio Emaus – jako przykład rozgłośni o profilu religijnym. Historia, współczesność, 

perspektywy. 

10. Recepcja idei społeczeństwa obywatelskiego w praktyce politycznej i ustrojowej Polski 

po 1989 roku. 

11. Reportaż wojenny na przykładzie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego i Melchiora 

Wańkowicza. 

12. Sposoby i formy komunikowania się jednostki samorządu terytorialnego ze 

społecznością lokalną na przykładzie gminy ???? w latach ????-????. 

13. System medialny wybranego państwa. 

14. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie 

gminy ???? czy powiatu ????. 

15. Wykorzystanie nowych mediów w dziennikarstwie sportowym. 

  



 Prof. dr hab. Elżbieta Lesiewicz 
Zakres tematyczny seminarium: 

1.  Konflikty społeczno-polityczne XX wieku. 

2. Sport a polityka. 

3. Kryzys migracyjny w XXI wieku. 

4. Totalitaryzm. Mechanizmy funkcjonowania państwa totalitarnego. 

5. Terroryzm we współczesnym świecie. 

6. Kobiety i ich rola w kreowaniu rzeczywistości społeczno-politycznej. 

7. Prawa kobiet w muzułmańskich państwach Bliskiego Wschodu. 

8. Polska i Polacy w kręgu problemów europejskich XX i XXI wieku. 

9. Wybitne postacie historyczne i ich rola w kreowaniu rzeczywistości. 

10. Społeczność lokalna wobec przemian politycznych w Polsce i na świecie. 

11. Kryzysy polityczne w Polsce. 

12. Polityka i religia we współczesnym świecie. 

13. Unia Europejska w dobie kryzysu. 

14. Subkultury na tle wydarzeń politycznych w ujęciu historycznym i współczesnym. 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Funkcjonowanie państwa totalitarnego na przykładzie Trzeciej Rzeszy. 

2. Sport i polityka. Problem bojkotu igrzysk olimpijskich. 

3. Reżimy polityczne w wybranych powieściach dystopijnych. 

4. M. Gandhi w walce o niepodległość Indii. 

5. Fundamentalizm islamski – jego źródła, oblicza, cele i metody działania. 

6. Sytuacja społeczno-polityczna kobiet w krajach arabskich. 

7. Łamanie praw człowieka w Korei Północnej. 

8. Kuba w okresie rządów F. Castro. 

9. Ruchy separatystyczne w Hiszpanii w XX i XXI wieku na przykładzie Katalonii i Kraju 

Basków. 

10. Propaganda w III Rzeszy. 

11. Działalność IRA po 1945 roku. 

12. Problem Czeczenii w polityce Rosji. 

13. Jacek Kuroń – opozycjonista, działacz społeczny i polityczny. 

14. Polityczne i militarne aspekty konfliktu arabsko-izraelskiego w latach 1945-1979. 

15. Państwo narodowe w integrującej się Europie. 

16. Taniec towarzyski wizerunek polskich tancerzy w mediach. 

17. Subkultury w PRL. 

18. Analiza porównawcza wizerunku polskich Pierwszych Dam w mediach. 

19. Feminizm i jego identyfikacje przez polskie youtuberki. 

  



Dr Piotr Lissewski 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Fotografia prasowa 

2. Film dokumentalny 

3. Podcast  

4. Savoir-vire  

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Fotoreportaż jako forma komunikacji wizualnej (na przykładzie) 

2. Film dokumentalny jako forma promocji samorządu lokalnego (praca zespołowa) 

3. Podcast tematyczny 

4. Etykieta wybranej formy relacji społecznej 

  



Dr Natasza Lubik-Reczek 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Tendencje dezintegracyjne we współczesnym świecie 

2. Globalizacja 

3. Polityka bezpieczeństwa i obrony 

4. Integracja europejska 

5. Terroryzm jako zjawisko i proces 

6. Systemy polityczne państw Europy środkowej i wschodniej 

7. Kobiety i ich rola w kreowaniu rzeczywistości społeczno-politycznej. 

8. Demokracja bezpośrednia 

9. Ochrona praw człowieka 

10. Służby, inspekcje i straże w systemie bezpieczeństwa 

11. Wojny i konflikty międzynarodowe 

12. Społeczność lokalna wobec przemian politycznych w Polsce i na świecie. 

13. Kryzysy polityczne w Polsce. 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Prawa Kobiet w świetle prawa międzynarodowego 

2. Kryzys migracyjny w XXI wieku 

3. Przebieg transformacji systemowych w państwach postjugosłowiańskich na przykładzie 

… 

4. Terroryzm jako zagrożenie globalne. 

5. Prywatne firmy wojskowe w kontekście prywatyzacji wojny. 

6. Kultura jako czynnik wpływający na marketing międzynarodowy. 

7. Rola korporacji transnarodowych we współczesnych procesach globalizacyjnych. 

8. Rola demokracji bezpośredniej w  wybranych państwach EUropy 

9. Globalne problemy współczesnego świata. 

10. Spór o Kosowo na przełomie XX i XXI wieku.  Przyczyny, przebieg, konsekwencje. 

11. Wpływ wojny jugosłowiańskiej na członkostwo Czarnogóry i Chorwacji w strukturach 

euroatlantyckich. 

12. Głód jako problem globalny na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej 

13. Łamanie praw człowieka w Chinach (wybrane problemy) 

14. Łamanie praw człowieka w Korei Północnej 

15. Obrona Konieczna w Rzeczpospolitej Polskiej 

16. Handel ludźmi w Europie jako problem XXI wieku 

17. Władimir Putin jako współczesny car Federacji Rosyjskiej 

18. Kult jednostki na przykładzie Korei Północnej i dynastii Kim 

19. Wizerunek instytucji i służby na przykładzie Policji 

20. Popkultura jako soft power na przykładzie Japonii i Korei Południowej 

21. Wpływ apartheidu na sytuację polityczną, społeczną oraz gospodarczą Republiki 

Południowej Afryki 

22. Działalność i funkcjonalność kontrwywiadu i wywiadu wojskowego w Polsce, w 

Izraelu i na świecie 

23. Demokracja bezpośrednia w Polsce - stan i perspektywy funkcjonowania. 

24. Pierwsze damy Stanów Zjednoczonych i Polski - działalność i aktywność, próba 

porównania. 



 

Dr Paweł Łokić 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Komunikacja społeczna 

2. Media masowe, w tym nowe technologie komunikacji 

3. Dziennikarze i ich rola w komunikacji masowej, społecznej 

4. Kultura popularna  

5. Komunikacja masowa, komunikacja w mediach masowych 

6. Komunikacja w nowych mediach (internet, media społecznościowe) 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Twitter jako platforma autopromocji użytkowników – analiza wybranych przypadków 

2. Wybrane aspekty przemian komunikacji w nowych mediach masowych 

3. Komunikacja zapośredniczona przez komputer i jej cechy wyróżniające 

4. Kreowanie wizerunku celebrytów w mediach społecznościowych 

5. Film jako narzędzie kreowania oczekiwań w stosunku do przedstawicieli zawodu 

dziennikarza 

6. Postawy wobec odmienności – analiza komunikacji w mediach społecznościowych 

7. Hejt i mowa nienawiści w internecie (obszar do sprecyzowania) 

8.    Nowe fenomeny komunikacji internetowej – trolling, memy, hejt, etc. 

 

 
  



Dr Marcin Łukaszewski 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Systemy polityczne państw współczesnego świata 

2. Partie i systemy partyjne 

3. Monarchie we współczesnym świecie 

4. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Wielkiej Brytanii 

5. Mikropaństwa, mikronacje, małe państwa i ich rola we współczesnym świecie 

6. Życie polityczne w Polsce 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Kampania wyborcza Andrzeja Dudy w kanałach informacyjnych Telewizji Polskiej. 

2. Polaryzacja polskiej sceny politycznej po 2005 roku - geneza, przebieg, przejawy. 

3. Miejsce Konfederacji i partii Razem na polskiej scenie politycznej. Analiza porównawcza 

4. Prezydentura Lecha Kaczyńskiego. Analiza krytyczna. 

5. Partie skrajnej prawicy w Europie wobec problemu uchodźców/imigrantów. 

6. Brytyjskie partie polityczne wobec problemu Brexitu  

7. Problematyka ustroju państwa w programie politycznym partii ............... 

8. Miejsce partii i ruchów monarchicznych na polskiej scenie politycznej. 

9. Reformy ustroju Państwa Miasta Watykańskiego i Stolicy Apostolskiej ery pontyfikatu 

papieża Franciszka 

10. Miejsce Stolicy Apostolskiej na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu papieża 

Franciszka 

11. Debata na temat JOW-ów w polskiej i brytyjskiej polityce. Analiza porównawcza. 

12. Partie kanapowe na polskiej scenie politycznej. 

13. Ewolucja pozycji międzynarodowej mikropaństw regionu Pacyfiku. 

 

 

 

  



Dr Maciej Magiera 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w obliczu współczesnych zagrożeń. 

2. Cele, kierunki, przedmiot polityki bezpieczeństwa państwa.  

3. Zarządzanie kryzysowe w praktyce. 

4. Rola wybranych organów i instytucji w polskim systemie bezpieczeństwa. 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Masowa migracja w XXI wieku. Zagrożenie czy szansa? 

2. Zwalczanie terroryzmu przez służby specjalne państw europejskich. 

3. Ochotnicze Straże Pożarne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Gminy Kwilcz i Powiatu 

Międzychodzkiego. 

4. Zarządzanie kryzysowe na przykładzie wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim. 

5. Bezpieczeństwo jednostki a bezpieczeństwo publiczne w kontekście praw Policji i praw człowieka w 

Polsce na przykładzie kontroli osobistej, wybranych środków przymusu bezpośredniego i 

zatrzymania prewencyjnego. 

6. Problem prywatności w internecie na podstawie portalu społecznościowego Facebook. 

7. Modernizacja Wojsk Lądowych Rzeczypospolitej Polskiej po 1999 roku. 

8. Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego w XXI wieku. 

9. Zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego w gminie Śrem. 

10. Bezpieczeństwo mieszkańców Poznania w kontekście wybranych zagrożeń. 

11. Wpływ systemu penitencjarnego na proces resocjalizacji i readaptacji skazanych. 

12. Aktywny strzelec jako zagrożenie dla bezpieczeństwa personalnego w Polsce. 

13. Rola i znaczenie Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. 

14. Rola Związku Harcerstwa Polskiego w działaniach dążących do zwiększenia efektywności 

zarządzania kryzysowego w Polsce. 

15. Eurosceptycyzm w wybranych państwach europejskich. Przyczyny i konsekwencje dla Unii 

Europejskiej. 

  



 Prof. dr hab. Krzysztof Malinowski 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Teoria społeczna w badaniach nad polityka zagraniczną  

2. Kultury strategiczne jako uwarunkowanie polityki zagranicznej  

3. Rola międzynarodowa państw – narodowa koncepcja roli i interakcyjne kształtowanie 

roli   

4. Infrastruktura polityki zagranicznej: podmioty, instytucje i aktorzy wewnętrzni; wizje i 

koncepcje; strategiczne debaty; ośrodki opiniotwórcze; rola mediów i opinii publicznej 

w kształtowaniu polityki zagranicznej 

5. Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa w systemach demokratycznych 

(mechanizmy kontroli i uprawnienia parlamentów)  

6. Rola elit politycznych w kształtowaniu polityki zagranicznej państwa 

7. Rola międzynarodowa Niemiec (wymiar europejski i globalny) 

8. Polityka zagraniczna współczesnych Niemiec (koncepcje, aktorzy, działania)  

9. Niemiecka polityka bezpieczeństwa  

10. Stosunki polsko-niemieckie 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Rola think tanków w kształtowaniu polityki zagranicznej Niemiec 

2. Porównanie kultur strategicznych Polski i Niemiec 

3. Przemiany polskiej kultury strategicznej 

4. Niemiecka kultura strategiczna i jej przemiany 

5. Orientacja transatlantycka w Niemczech 

6. Europejska kultura strategiczna: Analiza porównawcza narodowych strategii 

bezpieczeństwa (Niemcy, Francja, Wielka Brytania)  

7. Rola Bundestagu w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa Niemiec 

8. Zaangażowanie parlamentu w kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa 

demokratycznego 

9. Przełomowe debaty na temat polityki zagranicznej we współczesnym państwie 

demokratycznym  

10. Dyskursy elit politycznych wokół kluczowych problemów polityki zagranicznej we 

współczesnych demokracjach 

  



Dr hab. Dominika Narożna 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Dziennikarstwo telewizyjne.  

2. Media relations. 

3. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstw.  

4. Personal branding.  

5. Produkcja filmowa.  

6. Zarządzenie informacją.  

7. Public relations a sfera audiowizualna. 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Reportaż telewizyjny jako gatunek dziennikarski.  

2. Dziennikarstwo śledcze w Polsce.  

3. Kształtowanie relacji z mediami przykładzie firmy X.  

4. Sytuacje kryzysowe a media relations.  

5. Kształtowanie wizerunku branży Y na przykładzie firmy Z.  

6. Obraz medialny polityka na przykładzie C.  

7. Producent kreatywny w Polsce.  

8. Film dokumentalny w Polsce na przełomie XX i XXI wieku.  

9. Teledysk jako forma promocji podmiotu X. 

10. Polityka informacyjna firmy X.  

11. Zarządzanie informacją w urzędzie X.  

12. Social media jako element kreowania wizerunku firmy.  

13. Ochrona wizerunku w polskim systemie prawno-politycznym.  

14. Kreowanie wizerunku podmiotu X w erze nowych mediów.  

15. Utwór audiowizualny a współczesna kultura. 

  



 Prof. dr hab. Wojciech Nowiak 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w kontekście zagrożeń wewnętrznych i 

zewnętrznych;  

2. Funkcjonowanie instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek 

publiczny; 

3. Bezpieczeństwo międzynarodowe – analiza konfliktów; 

4. Bliski Wschód – analiza z perspektywy zagrożeń/wyzwań; 

5. Państwa Nordyckie – współpraca regionalna; 

6. Bezpieczeństwo społeczne – wymiar lokalny i międzynarodowy; 

7. Kwestie klimatyczne, nierówności regionalne, poprawność polityczna a ocena 

rzeczywistości wymiar wewnętrzny i międzynarodowy; 

8. Prawa mniejszości i stosunek do nich – wymiar wewnętrzny i międzynarodowy; 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Policja w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego na przykładzie Komendy 

Powiatowej Policji w …; 

2. Ochotnicze Straże Pożarne elementem systemu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. Ocena ich funkcjonowania na przykładzie gminy…; 

3. Zagrożenia terrorystyczne, jako istotny czynnik wpływający na poczucie 

bezpieczeństwa obywateli na przykładzie…; 

4. Cyberterroryzm, jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Ocena zjawiska z perspektywy…; 

5. Wpływ mocarstw regionalnych i globalnych na konflikt…; 

6. Bliski Wschód – ocena konfliktu z perspektywy…; 

7. Zagrożenia społeczne i ekologiczna – wpływ na poczucie bezpieczeństwa…; 

8. Wspólnota Nordycka wobec kwestii…; 

9. Społeczność lokalna, a kwestie bezpieczeństwa socjalnego…; 

10. Patologie społeczne – wyzwania…; 

11. Migracja – ocena społeczna, ekonomiczna, kulturowa…; 

12. Mniejszości rdzenne – ocena sytuacji z perspektywy…; 

13. Mniejszości narodowe – ocena z perspektywy….; 

14. Mniejszości seksualne – ocena z perspektywy…; 

  



 Prof. dr hab. Przemysław Osiewicz 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Współczesne spory i konflikty międzynarodowe 

2. Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie 

3. Stosunki międzynarodowe w Azji Południowej i Azji Wschodniej 

4. Państwa nieuznawane 

5. Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku 

6. Polityka zagraniczna wybranych państw (USA, Niemcy, ChRL, Rosja, Japonia, Turcja, 

Iran, Francja, Wielka Brytania, Brazylia) 

7. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej 

8. Zagadnienia z zakresu geopolityki 

9. Zagadnienia z zakresu geografii politycznej 

10. Chińska inicjatywa Pasa i Drogi (BRI) 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Polityka jagiellońska kontra polityka zrównoważona: konsekwencje dla polityki 

wschodniej RP 

2. Rozmowy pokojowe z talibami prowadzone przez USA i rząd afgański jako przykład 

negocjacji z trudnym partnerem 

3. Polskie stanowisko w kwestii przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej po 2014 roku 

4. Stosunki turecko-syryjskie za rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) 

5. Rola soft power w polityce zagranicznej Kataru w XXI wieku na przykładzie sportu 

6. Zmiany społeczno-polityczne w państwach arabskich w 2011 roku na przykładzie 

Egiptu 

7. Rywalizacja saudyjsko-irańska na Bliskim Wschodzie po 2010 roku 

8. Sytuacja społeczno-polityczna w Strefie Gazy na początku XXI wieku 

9. Porównanie polityki Stanów Zjednoczonych wobec Unii Europejskiej za prezydentury 

George’a W. Busha oraz Baracka Obamy 

10. Stosunki Polski z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną po 1989 roku 

11. Stanowisko Unii Europejskiej wobec naruszania praw człowieka na Białorusi 

12. Stosunki polsko-amerykańskie za prezydentury Donalda Trumpa. W stronę 

strategicznego partnerstwa? 

13. Arabska wiosna w Syrii a działalność Rady Bezpieczeństwa ONZ 

14. Irański program atomowy i jego wpływ na bezpieczeństwo regionalne na Bliskim 

Wschodzie 

15. The Confrontation between the United States and Russia in the Middle East: Reasons, 

Consequences, and Scenarios 

  



 Prof. dr hab. Szymon Ossowski  
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Public relations 

2. Media w komunikowaniu politycznym  

3. Mediatyzacja polityki 

4. Polityzacja mediów 

5. Kampanie polityczne i społeczne 

6. Prace projektowe – filmy promocyjne, kampanie reklamowe 

7. Marketing komercyjny i społeczny  

8. Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu 

9. Ewolucja zawodu dziennikarza 

10. Media a demokracja 

11. Formatyzacja mediów 

12. Monetyzacja mediów 

13. Rynek mediów w Polsce 

14. Kampanie reklamowe 

15. Analiza zawartości mediów 

16. Rzecznictwo prasowe 

17. Komunikowanie kryzysowe 

18. Komunikacja wewnętrzna 

19. Marketing terytorialny 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Znaczenie merchandisingu w marketingu sportu na przykładzie Lecha Poznań 

2. Product placement w serii filmów pt. Listy do M. 

3. Rola brand hero w procesie budowania wizerunku marki na wybranych przykładach 

4. Film promocyjny Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku „Żyj bez ograniczeń” 

5. Obraz polityki w kulturze popularnej na przykładzie serialu "Świat według Kiepskich" 

6. Projekt kampanii promocyjnej dla Stowarzyszenia ESN UAM Poznań 

7. Content marketing w branży IT. Praktyki rynkowe wybranych przedsiębiorstw 

8. Stereotyp mężczyzny w reklamie telewizyjnej 

9. Personal branding na polskim instagramie, czyli kreowanie wizerunku influencera w 

sieci 

10. Real-time marketing w marketingu internetowym na przykładzie marki IKEA 

11. Społeczna odpowiedzialność biznesu w działaniach Danfoss Poland 

12. Portale internetowe jako sposób działania telewizji w sieci na przykładzie analizy 

Grupy TVN 

13. Customer Publishing na przykładzie magazynu Skarb firmy Rossmann 

14. Reality Show a rzeczywistość. Rola programu Top Model w rozwoju kariery 

modelingowej 

15. Polityzacja telewizji w Polsce po wyborach w 2015 roku. Analiza porównawcza 

wybranych audycji informacyjnych 

16. Obecność kobiet na polskiej scenie politycznej na przykładzie wyborów 

parlamentarnych z 2019 roku 

17. Komunikacja wewnętrzna w służbie zdrowia na przykładzie zakładu lecznictwa 

uzdrowiskowego ,,Uzdrowisko Kołobrzeg" S.A. 



18. Obraz polityki w kulturze popularnej na przykładzie serialu "Sługa Narodu" 

19. Budowanie marki dziennikarza sportowego w mediach społecznościowych na 

wybranych przykładach 

20. Film promocyjny w komunikacji marketingowej. Analiza porównawcza na wybranych 

przykładach 

21. Real-time marketing w mediach społecznościowych na przykładzie marki McDonald's 

oraz KFC. 

22. Sposób relacjonowania „Marszu Niepodległości” w mediach w latach 2014-2017 

23. Obraz polityki w kulturze popularnej na przykładzie serialu "Świat według Kiepskich" 

24. Tajemniczy klient w badaniach jakości obsługi klienta - wybrane zagadnienia 

25. Projekt kampanii promocyjnej dla Stowarzyszenia ESN UAM Poznań 

26. Product placement w serialu Rodzinka.pl 

  



Dr hab. Beata Pająk-Patkowska 

Zakres tematyczny seminarium: 

1. Psychologiczne aspekty reklamy 

2. Psychologiczne aspekty przekazu filmowego 

3. Popkultura i polityka 

4. Wpływ internetu na jednostkę i społeczeństwo 

5. Kreowanie wizerunku w nowych mediach 

6. Płeć i jej reprezentacja w przekazach medialnych, rola kobiet w polityce 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Wizerunek kobiety/mężczyzny w reklamie 

2. Wizerunek polityka/polityki w popkulturze 

3. Skutki emocjonalne i poznawcze używania i nadużywania inernetu 

4. Analiza przejawów agresji w internecie 

5. Kreowanie wizerunku w internecie – analiza działalności wybranych blogerów, 

youtuberów 

6. Analiza wizerunku polityki w wybranych filmach/serialach 

7. Wpływ reklamy na jednostkę 

8. Wykorzystywanie nowych mediów w procesie komunikowania/kształtowania 

wizerunku 

9. Standardy piękna w reklamie i ich wpływ na postrzeganie kobiety w społeczeństwie 

10. Wizerunek kobiety w polityce 

11. Portret psychologiczny wybranego polityka 

12. Stres w pracy dziennikarza 

13. Aktywność polityczna/przemoc polityczna we współczesnym świecie 

14. Rola muzyki/koloru w reklamie 

15. Celebryci w przekazach reklamowych 

  



 Prof. dr hab. Piotr Pawełczyk 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Wywieranie wpływu społecznego.  

2. Socjotechnika.  

3. Marketing polityczny.  

4. Techniki perswazji w marketingu komercyjnym, politycznym i społecznym. 

5. Media społecznościowe.  

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Mainstream i trendsetterzy. Analiza wybranych przykładów.  

2. Techniki perswazji w reklamie – komercyjnej, politycznej i społecznej.  

3. Kształtowanie wizerunku politycznego.  

4. Analiza kampanii wyborczych na wybranych przykładach.  

5. Mechanizmy socjotechniki konsumpcji.  

6. Środki masowego przekazu w kształtowaniu opinii publicznej.  

7. Marketing w mediach społecznościowych.  

8. Humor i erotyka w reklamie komercyjnej.  

9. Dziecko jako motyw perswazyjny w reklamie.  

10. Szok jako środek wpływu w reklamie społecznej.  

11. Skandal jako środek kreowania wizerunku.  

12. Celebryci w kulturze masowej.  

13. Perswazja a manipulacja w komunikowaniu masowym.  

14. Moja pasja – moje życie.  

15. Formaty kultury masowej. 

  



 Prof. dr hab. Dorota Piontek 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Komunikowanie masowe; media i kultura popularna 

2. Komunikowanie w biznesie: komunikacja wewnętrzna, komunikacja zewnętrzna – 

zintegrowana komunikacja marketingowa (promocja, reklama, placement, itp.) 

3. Komunikowanie polityczne; media, podmioty polityczne, obywatele w komunikacji 

politycznej; polityka i kultura popularna 

4. Nowe media; dziennikarstwo w nowych mediach; komunikacja marketingowa w 

nowych mediach 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Rafał Trzaskowski kontra Patryk Jaki – zaangażowanie mediów w samorządową 

kampanię wyborczą 2018 roku na przykładzie „Wiadomości” TVP. 

2. Obrazy kobiecości we współczesnych serialach. 

3. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa za pomocą narzędzi CSR na przykładzie … 

4. Polityczny potencjał igrzysk olimpijskich jak wydarzeń medialnych. 

5. Wizerunek dziennikarza w serialach telewizyjnych na przykładzie seriali 

skandynawskich i brytyjskich. 

6. Komunikacja międzykulturowa w przedsiębiorstwach: przełamywanie barier.  

7. Promocja organizacji non profit na przykładzie …. 

8. Videoblog jako kanał komunikacji marketingowej. 

9. Autorytet postaci jako instrument perswazji w kampaniach społecznych.  

10. Nowe media w życiu współczesnej młodzieży (generacja Z). Komunikacja w kulturze 

obrazu. 

11. Kulinarne programy telewizyjne jako element polityki programowej nadawców. 

Analiza porównawcza. 

12. Nowe media w marketingu religijnym. Wykorzystanie nowych mediów w działalności 

marketingowej związków wyznaniowych.  

13. Inkorporacja kultury wysokiej przez kulturę popularną na przykładzie tańca 

klasycznego w videoklipach. 

14. Rola celebrytów w kreowaniu wizerunku i promocji marki luksusowej. 

15. Od autorytetu do celebryty. Kreowanie wizerunku pisarza w dobie nowych mediów. 

  



 Prof. dr hab. Marcin Rachwał  
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Bezpieczeństwo narodowe Polski, bezpieczeństwo lokalne (w różnych wymiarach) na 

przykładzie gminy / powiatu. 

2. Społeczna ocena pracy Policji, straży pożarnej, straży miejskiej. 

3. Funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. 

4. Administracja publiczna w Polsce: administracja rządowa i samorządowa (gmina, 

powiat, województwo), procesy decyzyjne w administracji publicznej, kadry 

administracji publicznej. 

5. Demokracja – geneza, ewolucja, podziały demokracji (np. demokracja bezpośrednia – 

demokracja przedstawicielska, demokracja liberalna – demokracja nieliberalna), 

pomiary jakości demokracji, wybory w państwach demokratycznych (np. problematyka 

jednomandatowych okręgów wyborczych), teoria i praktyka demokracji bezpośredniej 

(np. referendum, inicjatywa ludowa), funkcjonowanie i ocena demokracji na 

przykładzie poszczególnych państw.  

6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela – geneza, ewolucja, 

współczesność.  

7. Jesień narodów i rozpad ZSRR – problemy teoretyczne i praktyka przemian w 

państwach Europy Środkowo-Wschodniej od lat 80. XX wieku do dnia dzisiejszego. 

8. Kampania wyborcza na poziomie lokalnym i regionalnym. 

9. Elity polityczne we współczesnych państwach. 

10. Problemy współczesnego świata. 

11. Geneza integracji europejskiej.  

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. 

2. Bezpieczeństwo lokalne (np. ekologiczne, komunikacyjne) na przykładzie gminy / 

powiatu. 

3. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce w okresie transformacji 

systemowej. 

4. Ocena funkcjonowania Policji na przykładzie (do wyboru: miasta, powiatu, 

województwa). 

5. Zadania gminy (powiatu) w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

6. Demokracja bezpośrednia w Polsce – fikcja czy rzeczywistość? 

7. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce w okresie transformacji systemowej. 

8. Przebieg procesu transformacji systemowej na przykładzie wybranych państw Europy 

Środkowo-Wschodniej. 

9. Michaił Gorbaczow – życie i działalność polityczna (również prace na temat innych 

polityków okresu transformacji systemowej w Polsce i na świecie - np. L. Wałęsy, W. 

Jaruzelskiego). 

10. Projektowanie i prowadzenie kampanii wyborczych (na wybranych przykładach). 

11. Źródła rekrutacji elit politycznych w Polsce okresu transformacji systemowej. 

12. Sondaże wyborcze – założenia i praktyka. 

13. Reformy administracji publicznej w Polsce – sukcesy i porażki. 

14. Wybory samorządowe w Polsce – dotychczasowe doświadczenia i propozycje zmian. 



15. Jednomandatowe okręgi wyborcze a jakość elit politycznych. 

  



 Prof. dr hab. Joanna Rak 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Terroryzm i przemoc polityczna 

2. Zarządzanie kryzysowe 

3. Bezpieczeństwo kulturowe 

4. Media a bezpieczeństwo 

5. Teoria polityki i bezpieczeństwa  

6. Kontestacja polityczna 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Dewiacje społeczne i zachowania autodestrukcyjne podczas patostreamów: studium 

przypadku „Magicala” 

2. Efektywność użycia przemocy przez Dziewuchy Dziewuchom w latach 2016-2017 

3. Zabezpieczenie czarnych protestów w Polsce w latach 2016-2021 

4. Porządek publiczny podczas miesięcznic smoleńskich w latach 2010-2017 

5. Bezpieczeństwo publiczne podczas Powstania Zombie na Słowenii (2012-2013) 

6. ETA jako ruch rewitalizacyjny (1959-2017) 

7. Kultura przemocy politycznej hiszpańskiego ruchu Oburzonych (2011-2015) 

8. Działania oddziałów i pododdziałów zwartych Policji podczas zabezpieczenia meczów 

piłki nożnej 

9. Zabezpieczenie budynku użyteczności publicznej: studium przypadku centrum 

handlowego Posnania 

10. Graffiti w przestrzeni publicznej a mapa bezpieczeństwa miasta Inowrocław 

11. Ocena efektywności zarządzania kryzysowego w powiecie poznańskim 

12. Obraz bezpieczeństwa narodowego w felietonach Radia Maryja w latach 2014-2015 

13. Wizerunek Państwa Islamskiego na łamach Gazety Wyborczej w latach 2006-2013 

14. Zagrożenie terroryzmem samotnych wilków w zarządzaniu kryzysowym w Polsce 

15. Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej na przykładzie miasta Krakowa 

  



 Prof. dr hab. Remigiusz Rosicki 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Polityka energetyczna i prawo energetyczne: 

- bezpieczeństwo energetyczne, 

- polityka energetyczna Polski, 

- polityka energetyczna UE i państw członkowskich, 

- transformacja energetyczna, 

- zasoby energetyczne, 

- energetyka konwencjonalna, 

- energetyka jądrowa, 

- energetyka odnawialna, 

- rozwój zrównoważony w sektorze energetycznym, 

- efektywność energetyczna, 

- regulacja sektora energetycznego, 

- zasada TPA, separacja w sektorze energetycznym, 

- korytarze przesyłowe, 

- służebność przesyłu, 

- infrastruktura przesyłowa. 

2. Przestępstwa "paliwowe" 

3. Bezpieczeństwo państwa: 

- szpiegostwo wobec PRL 

- szpiegostwo wobec III RP, 

- działalność polskiego kontrwywiadu,  

- działalność polskiego wywiadu, 

- dywersja i sabotaż polityczny. 

4. Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej 

5. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji 

6. Czynności operacyjno-rozpoznawcze w działaniach służb specjalnych 

7. Przestępstwa o "charakterze terrorystycznym" 

8. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 

9. Prawo międzynarodowe: 

- szkody jądrowe i odpowiedzialność za szkody jądrowe, 

- awarie obiektów jądrowych, 

- szkody i zanieczyszczenia transnarodowe, 

- przestępstwa konwencyjne, 

- międzynarodowe prawo lotnicze, 

- międzynarodowe prawo kosmiczne 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Bezpieczeństwo energetyczne Polski (np. paliwowe, gazowe, elektroenergetyczne) 

2. Wpływ polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej na bezpieczeństwo energetyczne 

Polski 

3. Znaczenie infrastruktury energetycznej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski 

4. Znaczenie rozwoju odnawialnych źródeł energii dla struktury energetycznej Polski  

5. Bezpieczeństwo obiektów jądrowych 

6. Szkody jądrowe na przykładzie... (poszczególne przypadki) 



7. Prognozy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce 

8. Transformacja energetyczna Wielkiej Brytanii w okresie XIX-XXI wieku 

9. Interes publiczny w prawie energetycznym 

10. Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako element bezpieczeństwa 

energetycznego 

11. Analiza przyczyn i skutków blackoutów na przykładzie (USA, UE, Indie) 

12. Polityka karna w zakresie pornografii (Świat, UE, Polska) 

13. Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty przestępstwa zgwałcenia 

14. Zwalczanie przestępczości "paliwowej" (UE, Polska) 

15. Ocena zasadności stosowania „podsłuchów” na przykładzie Polski 

16. Szpiegostwo USA wobec Polski (1944-1989) 

17. Szpiegostwo Federacji Rosyjskiej wobec Polski 

18. Szpiegostwo Republiki Federalnej Niemiec wobec Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 

19. Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty przestępstwa szpiegostwa 

20. Terroryzm lotniczy studium na przykładzie... (poszczególne przypadki)  

21. Czynności operacyjno-rozpoznawcze stosowane przez Agencję Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

  



Dr hab. Łukasz Scheffs 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Socjotechnika jako forma sterowania społecznego 

2. Marketing polityczny partii i liderów politycznych 

3. Marketing terytorialny jednostek samorządu terytorialnego 

4. Marketing w instytucjach publicznych 

5. Zachowania wyborcze w Polsce i na świecie 

6. Konsulting i doradztwo polityczne 

7. Kampanie społeczne 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Socjotechniczne aspekty władzy politycznej 

2. Mechanizm intensyfikacji lęku w życiu społecznym i politycznym 

3. Język propagandy politycznej 

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

5. Planowanie marketingowe 

6. Marketing miejsc na wybranych przykładach 

7. Polaryzacja polityczna w Polsce i na świecie 

8. Kobieta a mężczyzna w polityce 

9. Wizerunek rzeczywisty i odzwierciedlony w polityce 

10. Postępujący proces personalizacji i indywidualizacji politycznej 

11. Think tanki jako ośrodki doradztwa i wsparcia politycznego 

12. Różne formy doradztwa politycznego 

13. Mędrzec, filozof a doradza – o zmieniających się formach naukowego wsparcia polityki 

14. Marketing społeczny jako forma oddziaływania socjotechnicznego 

15. Reklama społeczna jako przykład propagandy dobroci 

  



Dr Bartłomiej Secler 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Dyplomacja i polityka zagraniczna współczesnych państw. Dzieje dyplomacji. Formy 

dyplomacji (dyplomacja publiczna, sportowa, elektroniczna, etc.). 

2. Włoski system polityczny i partyjny, problemy społeczno-polityczne Włoch, polityka 

migracyjna Włoch, polityka zagraniczna w Włoch, Włochy w Unii Europejskiej.  

3. Faszyzm, nacjonalizm, autorytaryzm.  

4. Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych. 

5. Polityka pamięci, spory o przeszłość, narracje historyczne, upamiętnienie rocznic 

historycznych. 

6. Najnowsza historia polityczna. 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Polska polityka zagraniczna w obliczu pandemii Covid-19. Próba oceny 

2. Rola i znaczenie dyplomacji sportowej / elektronicznej / e-dyplomacji. 

3. Miejsce i rola koncepcji racji stanu w stosunkach międzynarodowych. 

4. Istota i znaczenie ceremoniału dyplomatycznego w dziejach dyplomacji. 

5. Partie populistyczne na włoskiej scenie politycznej. 

6. Tendencje separatystyczne i autonomiczne we Włoszech. 

7. I porti chiusi. Polityka migracyjna Mattea Salviniego 

8. Przeobrażenie polityczno-społeczne we Włoszech w dobie pandemii Covid-19. 

9. Made in Italy – włoskie marki eksportowe. 

10. Rola Kościoła katolickiego we współczesnych stosunkach międzynarodowych. 

11. Papież Franciszek wobec idei integracji europejskiej. 

12. Spory o przeszłość i pamięć w Europie. Analiza wybranych przykładów 

13. Alternatywne narracje historyczne w polityce pamięci Polski po 1989 roku.   

14. Rola przywódcy w systemach totalitarnych.  

15. Polityka zagraniczna faszystowskich Włoch. 

  



Prof. dr hab. Jędrzej Skrzypczak 
Zakres tematyczny seminarium: 

16. Nowe media. 

17. Cyfryzacja radiofonii i telewizji 

18. Polityka medialna. 

19. Prawo prasowe  

20. Ochrona własności intelektualnej. 

21. Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa. 

22. Media publiczne w erze cyfrowej 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
23. Obowiązki państwa w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. 

24. Pojęcie prasy, radiofonii i telewizji w erze cyfrowej. 

25. Zagrożenia wolności słowa w erze cyfrowej. 

26. Prawo prasowe w erze cyfrowej. 

27. Zawód dziennikarza w erze cyfrowej. 

28. Zjawisko koncentracji mediów. 

29. Finansowanie działalności mediów a cyfryzacja. 

30. Regulator rynku medialnego w erze cyfrowej.  

31. Założenia polityki gospodarowania widmem radiowym. 

32. Proces wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej. 

33. Nowe media w polityce Rady Europy. 

34. Media w polityce Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie  

35. Samoregulacja jako forma regulacji rynku medialnego. 

36. Konwersja cyfrowa w polityce medialnej. 

37. System medialny Portugalii.   

 

  



Dr Joanna Skrzypczyńska 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Polityka handlowa Unii Europejskiej 

2. Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z  państwami trzecimi 

3. Funkcjonowanie międzynarodowych organizacji gospodarczych (WTO, MFW…) 

4. Aktualne wyzwania dla handlu międzynarodowego.  

5. Spory w handlu międzynarodowym 

6. Liberalizacja handlu międzynarodowego 

7. Polityka sankcji Unii Europejskiej 

8. Problemy polityki gospodarczej Polski 

9. Funkcjonowanie strefy euro 

10. Polityka pieniężna i funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego 

11. Transformacja gospodarcza w Polsce 

12. Zadania polityki gospodarczej –państwo a rynek 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Chińska ekspansja handlowa na europejskie rynki. 

2. Stanowisko USA i UE  wobec reformy wielostronnego systemu handlu. 

3. Unia Europejska w WTO 

4. Mechanizm rozstrzygania sporów handlowych w WTO (na przykładzie wybranego 

sporu) 

5. Sankcje Unii Europejskiej na Rosję  

6. Skutki rosyjskich kontrsankcji dla Polski 

7. Niezależność banku centralnego na przykładzie NBP 

8. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie wybranej inwestycji 

9. Polityczny cykl koniunkturalny na przykładzie Polski 

10. Konsekwencje pandemii Covid 19 dla handlu międzynarodowego 

  



 Prof. dr hab. Paweł Stachowiak 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Najnowsza historia polityczna: powszechna i Polski. 

a. totalitaryzmy, autorytaryzmy, dyktatury we współczesnym świecie 

b. konflikty polityczne, etniczne, religijne we współczesnym świecie 

c. dzieje polityczne Polski po 1918 r. 

d. polityka historyczna, relacje historii i polityki 

2. Relacje religii i polityki we współczesnym świecie i Polsce. 

a. fundamentalizm religijny we współczesnym świecie 

b. sekularyzacja świata zachodniego 

c. teologia polityczna współczesnego chrześcijaństwa 

d. religia i Kościół w życiu publicznym współczesnej Polski  

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Aparat bezpieczeństwa w systemie politycznym stalinizmu (hitleryzmu) 

2. Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych. 

3. Olimpiada w Berlinie jako instrument nazistowskiej propagandy. 

4. Prawa kobiet w muzułmańskich państwach Bliskiego Wschodu. (wybrane państwo) 

5. Dziecko w polityce III Rzeszy na przykładzie organizacji „Lebensborn”. 

6. Opozycja demokratyczna wobec przemian politycznych w Polsce w latach 1988-89. 

7. Problem kolaboracji na okupowanych ziemiach polskich. Przypadek Brygady 

Świętokrzyskiej NSZ. 

8. Przekształcenia struktur policyjnych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej (1989 

– 1990) 

9. Polska scena rockowa, jako czynnik oporu społecznego wobec systemu politycznego 

PRL. 

10. Liderki polityczne. Analiza przywództwa politycznego na przykładzie Margaret 

Thatcher.. 

11. Współczesne stosunki międzynarodowe w filmie fabularnym. Na przykładzie serialu 

„Homeland”. 

12. Motywy historyczne w grach komputerowych 

13. Procesy sekularyzacyjne w wybranym kraju europejskim. 

14. Kościół katolicki wobec przemian politycznych w Polsce po 1989 r. 

15. Proces budowy struktur demokratycznego państwa w Polsce po 1989 roku na 

przykładzie wybranej miejscowości lub regionu. 

  



 Prof. dr hab. Agnieszka Stępińska 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Analiza zawartości przekazów medialnych  

2. Analiza systemów medialnych i rynków medialnych. 

3. Badania nad dziennikarzami.     

4. Kampanie wyborcze, informacyjne i społeczne. 

5. Komunikowanie międzykulturowe. 

6. Public relations. 

7. Komunikowanie w organizacji. 

8. Kulturowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. 

9. Branding narodowy. 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Obraz policji w polskich audycjach informacyjnych. 

2. City placement w polskich serialach. 

3. Charakterystyka polskich dziennikarzy: wartości, standardy zawodowe, organizacje. 

4. Analiza zawartości polskich mediów informacyjnych: typy informacji. 

5. Analiza zawartości polskich mediów informacyjnych: źródła informacji i opinii. 

6. Wpływ czynników kulturowych na komunikowanie się w organizacji. 

7. Strategie komunikacyjne w organizacji (na wybranym przykładzie) 

8. Koncentracja własności w mediach: wielkie koncerny medialne  

9. Rola międzynarodowych stacji telewizyjnych w międzynarodowym przepływie 

informacji. 

10. Rola agencji informacyjnych w międzynarodowym przepływie informacji. 

11. Strategie kształtowania wizerunku (na wybranym przykładzie). 

12. Analiza zawartości przekazów reklamowych (na wybranym przykładzie). 

  



 Prof. dr hab. Tomasz Szymczyński 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Wymiar kulturowy współczesnych stosunków międzynarodowych. 

2. Rola i miejsce przekładu w kontekście rozumienia rzeczywistości społecznej na 

poziomie międzynarodowym. 

3. Rola wybranych środków społecznego przekazu na określone aspekty stosunków 

międzynarodowych. 

4. Recepcja wybranych kultur azjatyckich w Polsce. 

5. Analiza twórczości wybranych twórców (reżyserów, piosenkarzy, pisarzy, poetów, 

malarzy, twórców instalacji, etc.) w kontekście ich wpływu na postawy społeczne. 

6. Wybrane koncepcje w obszarze myśli politycznej i ich relacje ze zjawiskami 

kulturowymi. 

7. Retoryka i hermeneutyka w przestrzeni problematyki tożsamości zbiorowych jako 

podstawowe wyzwanie współczesnego świata. 

8. Analiza wybranych dzieł reprezentatywnych dla kultury euroatlantyckiej.   

9. Poszczególne egzemplifikacje wzajemnych relacji między podstawowymi systemami 

myślowymi w Azji Wschodniej. 

10. Analiza wybranych dzieł reprezentatywnych dla kultury Azji Wschodniej.. 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Recepcja kultury chińskiej w Polsce. Wybrane aspekty. 

2. Recepcja kultury japońskiej w Polsce. Wybrane aspekty. 

3. Podobieństwa i różnice kulturowe w ramach konfucjańskiego kręgu cywilizacyjnego. 

4. Olga Tokarczuk – pisarka między biografią a bibliografią. 

5. Wisława Szymborska i jej humor poważny. 

6. Twórczość Krzysztofa Kieślowskiego jako źródło informacji na temat polskiej 

tożsamości zbiorowej. 

7. Twórczość Jacka Kaczmarskiego jako unikatowe wiązanie form artystycznego 

przekazu. 

8. Twórczość Gao Xingjiana jako przykład sztuki przekraczającej granice kulturowe. 

9. Uniwersalność i specyfika twórczości kinematograficznej Zhanga Yimou. 

10. Dialogi konfucjańskie – wyzwania rozumienia między interpretacją a przekładem. 

11. Podobieństwa i różnice w ramach poszczególnych wersji daoizmu. 

12. Podobieństwa i różnice w ramach poszczególnych szkół buddyzmu. 

13. François Jullien i jego poszukiwania strategii sensu jako optyka metodologiczna. 

14. Hans-Georg Gadamer i postulat uniwersalności jego hermeneutyki filozoficznej. 

15. Problematyka tożsamości zbiorowych na Tajwanie. 

  



Dr hab. Krzysztof Urbaniak 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. System bezpieczeństwa narodowego  

2. Wybory i systemy wyborcze  

3. System polityczny RP 

4. Kryzys polityczny i konstytucyjny w Polsce 

5. Partie i systemy partyjne 

6. Prawa człowieka 

7. Instytucje demokracji bezpośredniej 

8. Systemy polityczne państw europejskich  

9. System polityczny USA 

10. Instytucje Unii Europejskiej 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1.  Modernizacja polskich Sił Zbrojnych 

2. Wojska specjalne w systemie bezpieczeństwa narodowego 

3. Wojna hybrydowa na przykładzie konfliktu rosyjsko - ukraińskiego 

4. Jednostka wojskowa GROM (FORMOZA) jako element bezpieczeństwa narodowego 

5. Rola Policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie powiatu 

6. Surowce naturalne jako instrument prowadzenia polityki zewnętrznej Rosji 

7. Misja wojskowa w Iraku (Afganistanie) i jej znaczenia dla bezpieczeństwa Polski 

8. Wybory parlamentarne w Polsce w 2019 r. (Wybory prezydenckie w Polsce w 2020 r.) 

9. Wybory i system partyjny w (wybranym państwie) 

10. Kampania wyborcza i wyniki wyborów w wybranych wyborach w Polsce 

(Wielkopolsce)  

11. Instytucja kwot wyborczych a partycypacja polityczna kobiet na przykładzie wybranych 

wyborów 

12. Kampania wyborcza Andrzeja Dudy (Rafała Trzaskowskiego) w wyborach 

prezydenckich w 2020 r. 

13. Ewolucja preferencji wyborczych mieszkańców miasta (gminy, powiatu, województwa) 

14. Ewolucja systemu wyborczego do rad gmin w Polsce 

15. Trybunał Konstytucyjny jako organ bezpieczeństwa prawnego w Polsce 

16. Kryzys konstytucyjny w Polsce 

17. Wybory liderów partii politycznych w polskich partiach politycznych  

18. Model partii wodzowskiej na przykładzie partii Prawo i Sprawiedliwość  

19. Instytucje demokracji bezpośredniej w Polsce 

20. Prawo do prywatności w praktyce ustrojowej Polski 

21. „Owoce zatrutego drzewa” a polskie prawo karne 

22. Wolne wybory w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności 

23. Tymczasowe aresztowanie w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka 

24. Rola i znaczenie Komisji Weneckiej 

25. Uwarunkowania polityczne procesu brexitu w Wielkiej Brytanii 

26. Instytucja monarchy w ustroju politycznym Wielkiej Brytanii 

27. System wyborczy do brytyjskiej Izby Gmin 



28. Margaret Thatcher jako lider polityczny 

29. System wyboru Prezydenta USA 

30. Wybory prezydenckie w USA w 2020 r. 

31. Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego USA 

32. Unia Monetarno-Walutowa 

33. Rada Europejska w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej 

34. Rola ustrojowa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

35. Instytucja konsula honorowego w służbie zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 

36. Immunitet dyplomatyczny. Geneza, zakres i znaczenie w współczesnej służbie 

zagranicznej 

  



Dr Katarzyna Walkowiak 

Zakres tematyczny seminarium: 

1. Ustrój, zadania samorządu terytorialnego  

2. Koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego 

3. Planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego 

4. Fundusze unijne jako źródło finansowania polityk publicznych 

5. Partycypacja obywatelska  

6. Organizacje samorządu gospodarczego w Polsce i na świecie 

7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na poziomie lokalnym w Polsce 

8. System zarządzania kryzysowego w Polsce 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Style zarządzania liderów lokalnych (na przykładzie wybranej jednostki) 

2. Model zarządzania publicznego a realizacja potrzeb społeczności lokalnej (na 

wybranym przykładzie) 

3. Planowanie rozwoju nowoczesnego miasta (na wybranym przykładzie) 

4. Budżet obywatelski jako forma partycypacji obywatelskiej (na przykładzie wybranej 

gminy) 

5. Zarządzanie projektem administracyjnym (na wybranym przykładzie) 

6. Fundusze unijne jako podstawa rozwoju lokalnego (na przykładzie wybranej jednostki 

samorządu terytorialnego) 

7. Lokalna grupa działania jako przykład partnerstwa lokalnego 

8. Strategiczne planowanie rozwoju lokalnego/regionalnego w kontekście 

zrównoważonego rozwoju (na przykładzie wybranej jednostki) 

9. Rola izb gospodarczych w rozwoju przedsiębiorczości (na przykładzie Polski i innych 

krajów UE) 

10. Ocena funkcjonowania izby przemysłowo-handlowej (rzemieślniczej, rolniczej) 

11. Ocena realizacji zadań w zakresie (kultury/ oświaty/ pomocy społecznej, ochrony 

środowiska) w gminie X i propozycje zmian 

12. Świadczenie usług e-administracji (na przykładzie powiatowego urzędu pracy, urzędu 

miasta, starostwa powiatowego) 

13. Ocena realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

przykładzie wybranej gminy 

14. Diagnoza problemów w systemie zarządzania kryzysowego (na przykładzie jednostki) 

15. Zakres i formy współpracy samorządu gminnego z Policją (na przykładzie wybranej 

jednostki) 

  



Prof. dr hab. Maciej Walkowski 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Gospodarka światowa- podmioty , rozwój, kryzysy ekonomiczne i finansowe 

2. Handel międzynarodowy- przepływy towarów, usług, kapitału , pieniądza, technologii 

3. Migracje siły roboczej w świecie: analiza typu SWOT  

4. Offshoring, outsourcing usług  

5. WTO – Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank 

Światowy, Światowe Forum Ekonomiczne w Davos: charakterystyka, rola, cele, 

znaczenie. 

6. Protekcjonizm handlowy- motywy, instrumenty, zasady 

7. Inwestycje bezpośrednie w Polsce, Europie i w Świecie 

8. Korporacje międzynarodowe: istota, cele, zasady działania 

9. Fuzje i przejęcia (M&A). 

10. Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe  w Polsce i w świecie 

11. Bezpieczeństwo surowcowe / energetyczne w Polsce i w świecie 

12. Bezpieczeństwo ludnościowe w Polsce i w świecie (demografia -prokreacja, starzenie się 

ludności oraz migracje) 

13. Bezpieczeństwo technologiczne w Polsce i w świecie 

14. Bezpieczeństwo żywieniowe w Polsce i w świecie 

15. CSR- corporate social responsibility ( społeczna odpowiedzialność biznesu) 

16. Sponsoring, public relations, mecenat, patronat, fund rising na poziomie przedsiębiorstw 

międzynarodowych 

17. Branding – budowa i pozycjonowanie marek wyrobów. 

18. Istota umów franczyzowych. 

19. Rola i znaczenie  gospodarki państw <triady>  w świecie (USA, UE, Japonia),  

20. Rola i znaczenie  gospodarki państw grupy <BRICS> w świecie (Brazylii, Rosji, Indii, 

Chin, RPA).  

21. Rola i znaczenie ekonomiczne unii europejskiej- kierunki i etapy rozwoju, osiągnięcia i 

problemy rozwojowe 

22. Globalizacja ekonomiczna- pojęcie , wymiary, znaczenie, rozwój 

23. Proglobalizm, antyglobalizm, alterglobalizm – tezy, instytucje, organizacje typu NGO’s ( 

TINA versus TATA). 

24. Problemy globalne współczesnego świata- problem dysproporcji rozwojowych, głodu, 

chorób zakaźnych, efekt cieplarniany, problem zadłużeniowy, surowcowy itp. 

25. Kryzysy gospodarcze i finansowe w świecie ( w tym 2008+).  

26. Jednolity rynek wewnętrzny UE- cele, zasady, realizacja, rynek pracy, rynek usług, 

rynek finansowy 

27. Strategia lizbońska UE, program „Europa 2020”- polityka badawczo-rozwojowa, 

budowa  innowacyjnej gospodarki europejskiej 

28. Polityka handlowa, transportowa i przemysłowa UE, budżet UE 

29. Integracja monetarna w Europie, osiągnięcia i problemy rozwojowe strefy euro  

30. Bieżący kryzys gospodarczy i finansowy w strefie euro ( szczególnie grupa PIIGS). 

31. Polska w strefie euro – zasady, cele, prognozy 

32. Wspólna polityka rolna UE - zasady, rola, kierunki rozwoju, finansowanie 

33. Polityka rolna i wiejska w świecie 



34. Polityka rolna i wiejska w Polsce 

35. Polityka spójności UE- zasady, ewolucja, fundusze 

36. Fundusze spójnościowe UE w Polsce – efekty: korzyści –problemy, prognozy 

37. Problem bezrobocia w Polsce i w świecie  

38. Kryzysy gospodarcze i finansowe  

39. Azja Wschodnia w gospodarce światowej  

40. Perspektywy i kierunki rozwoju społeczno- gospodarczego Polski w UE 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej. Stan i wyzwania rozwojowe 

2. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w kontekście dostosowania polskiej 

gospodarki rolnej do wymogów UE 

3. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) na przykładzie Volkswagen Poznań 

4. Narodowa Strategia Spójności jako strategiczny dokument rozwoju Polski ze środków 

UE na lata 2007-2013 

5. Państwa Triady (Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Japonia) wobec rosnącej roli 

państw grupy BRICS (Brazylii, Chin, Indii, Rosji i RPA). Potencjalne pole współpracy, 

czy konfliktu? 

6. Proces integracji monetarnej w Unii Europejskiej. Perspektywa członkostwa Polski w 

strefie euro 

7. Polityka migracyjna Unii Europejskiej 

8. Rola i znaczenie gospodarcze Azji Wschodniej w świecie. Przykład Korei Południowej  

9. Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji gospodarki światowej 

10. Mobbing w środowisku korporacyjnym 

11. Firma rodzinna jako specyficzny rodzaj przedsiębiorstwa 

12. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jako element strategii korporacji transnarodowych 

13. Rola i znaczenie Chin w systemie gospodarki światowej 

14. Analiza światowych centrów finansowych i rajów podatkowych pod kątem procederu 

prania brudnych pieniędzy  

15. Sektor energetyczny w Unii Europejskiej - problemy, wyzwania, perspektywy rozwoju 

16. Wpływ globalizacji na funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej 

17. Korporacje transnarodowe –jako podmiot procesu globalizacji 

18. Charakterystyka i analiza ekonomiczno-społecznych problemów globalnych 

współczesnego świata 

19. Gospodarki wschodzące we współczesnym systemie gospodarczym – problem 

zadłużenia międzynarodowego 

20. Programy pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Polski w latach 1989-2011 

21. Polityka rolna i wiejska przed przystąpieniem i po akcesji Polski do UE. Analiza szans i 

zagrożeń rozwojowych 

22. Geneza, rozwój i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na przykładzie 

województwa wielkopolskiego 

23. Stan i perspektywy rozwoju gospodarczego UE w kontekście globalnego kryzysu 

finansowego 2008+ 

24. Lokowanie produktu w filmach i serialach jako narzędzie marketingowe 

25. Franczyza jako konsekwencja rozwoju procesu globalizacji korporacyjnej 

26. Rola i znaczenie korporacji międzynarodowych w procesie globalizacji współczesnej 

gospodarki światowej 

27. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej 



28. Konsekwencje wejścia Polski do obszaru Schengen oraz rola i zadania straży granicznej 

29. Przestępczość zorganizowana i sposoby jej zwalczania na przykładzie zjawiska handlu 

ludźmi w XX/XXI w. 

30. Wpływ procesu globalizacji na rozwój korporacji transnarodowych. Kwestia fuzji i 

przejęć 

31. Międzynarodowy handel usługami w warunkach globalizacji 

32. Model społeczeństwa konsumpcyjnego jako przejaw procesów globalizacyjnych. 

Analiza typu case studies: Tesco, McDonald’s, H&M 

33. Polityka spójności jako narzędzie Unii Europejskiej do eliminowania dysproporcji 

regionalnych i dynamizowania rozwoju gospodarek państw członkowskich 

34. Wybrane aspekty międzynarodowego transferu technologii 

35. Rola i znaczenie wybranych organizacji i instytucji międzynarodowych w kształtowaniu 

światowego porządku gospodarczego na przełomie XX i XXI wieku 

36. Społeczno-kulturowy wymiar procesu globalizacji 

  



 Prof. dr hab. Artur Wejkszner 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Problematyka asymetrycznych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego i 

narodowego, w tym kwestie genezy i ewolucji terroryzmu świeckiego i religijnego 

(islamskiego, chrześcijańskiego, żydowskiego), antyterroryzmu i walki z terroryzmem 

2. Problematyka radykalizacji i rekrutacji dżihadystycznej w Europie Zachodniej 

3. Ewolucja sieciowej struktury organizacyjnej organizacji terrorystycznych  

4. Wpływ wybranych organizacji międzynarodowych (międzyrządowych i 

pozarządowych) na kształtowanie współczesnego ładu międzynarodowego, w 

szczególności problematyka wybranych organizacji pozarządowych (ekologicznych, 

społecznych, ochrony praw człowieka, itp.) 

5. Wybrane problemy globalne – geneza, znaczenie i sposoby rozwiązywania 

6. Polska polityka zagraniczna wobec aktualnych wyzwań – relacje bilateralne z 

wybranymi, kluczowymi partnerami (USA, Rosją, Francją, Niemcami) 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Terroryzm nacjonalistyczny w Irlandii Północnej na przykładzie Tymczasowej IRA 

2. Terroryzm samobójczy we współczesnym świecie 

3. Oblicza współczesnego terroryzmu islamskiego. Przykład globalnej sieci Al-Kaidy 

4. Przyczyny i skutki procesu internacjonalizacji terroryzmu w XX wieku 

5. Międzynarodowe grupy przestępcze a terroryzm. Casus narkoterroryzmu 

6. Strukturalne aspekty funkcjonowania globalnego ruchu dżihadystycznego 

7. Radykalizacja dżihadystyczna w wybranych państwach zachodnioeuropejskich. Analiza 

porównawcza 

8. Udział służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych w zwalczaniu terroryzmu 

9. Istota i ewolucja supersieciowej struktury Państwa Islamskiego 

10. Rola ONZ w kształtowaniu zasad ochrony praw człowieka na przykładzie R2P 

11. NATO jako żandarm globalny? Przyszłość globalnego systemu bezpieczeństwa 

międzynarodowego 

12. Wpływ międzynarodowych organizacji finansowych na globalne stosunki ekonomiczne 

13. Greenpeace wobec wybranych problemów ochrony środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego 

14. Pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe w działalności współczesnych INGOs. 

Analiza porównawcza 

15. Polska i USA wobec wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego na początku XXI 

wieku 

  



Prof. dr hab. Marek Żyromski 
Zakres tematyczny seminarium: 

1. Zagadnienia władzy   

2. Problemy społeczno-polityczne w mediach   

3. Bezpieczeństwo wewnętrzne   

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 
1. Budowanie wizerunku sportu w mediach   

2. Muzyka zaangażowana politycznie (Bob Dylan)   

3. Promocja regionu zachodnio-pomorskiego   

4. Społeczna odpowiedzialność biznesu   

5. Gender jako narzędzie walki politycznej   

6. Strategia promocyjna miasta Poznania   

7. Pozycja rzecznika prasowego policji   

8. Współpraca transgraniczna euroregionu Nysa – Bóbr   

9. Kult volkswagena garbusa w Polsce i na świecie   

10.  Sytuacja dzieci z rodzin alkoholowych w szkole 

 


