Wykaz zagadnień do egzaminu magisterskiego na kierunku
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Modele bezpieczeństwa międzynarodowego
2. Mechanizmy bezpieczeństwa w Europie
3. Broń masowego rażenia i towarzyszące jej zagrożenia dla bezpieczeństwa
4. Terroryzm wewnętrzny i międzynarodowy - przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie
5. Unia Europejska i jej pozycja oraz rola po Brexicie
6. Pojęcie i wymiary procesu globalizacji ekonomicznej i finansowej
7. Pojęcie i etapy regionalnej integracji gospodarczej, przykłady regionalnych ugrupowań
integracyjnych
8. Globalizacja a regionalizacja - procesy komplementarne czy konkurencyjne względem siebie?
9. Pojęcie oraz cechy wspólne państw rozwijających się
10. Cele rozwojowe oraz determinanty zmian polityki rozwoju państw biednych
11. Globalny kryzys finansowy na świecie. Przyczyny, skutki, propozycje rozwiązania
12. Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w rozwiązywaniu kryzysów i
problemów gospodarczych na świecie
13. Wyzwania bankowości islamskiej w XX/XXI wieku
14. Łamanie praw człowieka we współczesnym świecie
15. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu - skład, procedura, wybrane orzecznictwo
16. Problem ubóstwa jako jedna z głównych kwestii społecznych - przykłady działań społeczności
międzynarodowej
17. Pojęcie, wymiary i cele zrównoważonego rozwoju
18. Znaczenie odnawialnych źródeł energii
19. Mechanizm konstruowania scenariuszy międzynarodowych
20. Aktywne i pasywne metody w prognozowaniu

SPECJALNOŚĆ: DYPLOMACJA I STOSUNKI KONSULARNE
1. Rola dyplomacji w realizacji polityki zagranicznej państwa
2. Źródła prawa dyplomatycznego i konsularnego
3. Podmioty prawa legacji
4. Podmioty prawa konsulatu
5. Mianowanie i objęcie funkcji przez szefa misji dyplomatycznej
6. Zakończenie funkcji szefa i członków misji dyplomatycznej
7. Uznanie za persona non grata lub osobę niepożądaną
8. Immunitet nietykalności szefa misji dyplomatycznej
9. Immunitet nietykalności pomieszczeń misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego
10. Pojęcie i zasady protokołu dyplomatycznego
11. Typy, organizacja i przebieg wizyt zagranicznych
12. Rodzaje korespondencji dyplomatycznej
13. Budowa noty dyplomatycznej
14. Konsul honorowy a konsul zawodowy - porównanie zadań
15. Procedura zawierania umów międzynarodowych

SPECJALNOŚĆ: GOSPODARKA ŚWIATOWA I BIZNES MIĘDZYNARODOWY
1. Instrumenty marketingu międzynarodowego
2. Otoczenie w marketingu międzynarodowym
3. Segmentacja rynku międzynarodowego
4. Negocjacje z cudzoziemcami na podstawie różnych typów kulturowych według Geerta Hofstede i
Richarda Gestelanda
5. Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie
6. Wybrane techniki twórczego myślenia - charakterystyka
7. Myślenie konwergencyjne i dywergencyjne - pojęcia, różnice, przykłady
8. Strategie wejścia na rynek zagraniczny
9. Offshoring usług: pojęcie i przykłady
10. Istota i przykłady marketingu wielokulturowego
11. Centra usług wspólnych - definicja, obszary działalności, przykłady
12. Dokumenty w transakcjach handlu międzynarodowego
13. Rodzaje transakcji na rynku walutowym
14. Incoterms 2010 i inne zbiory formuł handlowych
15. Kryzys w strefie euro - przyczyny, konsekwencje, propozycje rozwiązania

SPECJALNOŚĆ: AZJA WSCHODNIA I POŁUDNIOWA
1. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej: cele, zasady, istota „sposobu ASEAN”
2. Nowe założenia polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej
3. Stosunki międzykoreańskie na przełomie wieków: słoneczna polityka, polityka trzech wspólnot
4. Polityka zagraniczna Japonii po 2001 roku
5. Zasady prowadzenia negocjacji biznesowych w ChRL i Japonii
6. Konstytucyjne (instytucjonalne) i polityczne (faktyczne) miejsce głowy państwa w systemach
politycznych monarchii Azji Południowo-Wschodniej
7. Różnice między demokracją konfucjańską a demokracją zachodnią (liberalną)
8. Religie Azji Wschodniej i Południowej (buddyzm, konfucjonizm, taoizm, hinduizm)
9. Style komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kulturach azjatyckich
10. Style rozwiązywania konfliktów w kulturach azjatyckich
11. Przemiany gospodarcze i polityczne w ChRL po 1989 roku
12. Istota kapitalizmu konfucjańskiego
13. Indie po 1945 roku - J. Nehru i rządy rodziny Gandhich
14. Między demokracją i dyktaturą. Państwa-sukcesorzy brytyjskich Indii po 1945 roku (Pakistan,
Bangladesz i Birma)
15. Mao Zedong i jego rola w historii Chin i świata

SPECJALNOŚĆ: WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA
1. Budżet Unii Europejskiej - tworzenie, dochody i wydatki
2. Kontrola przestrzegania prawa Unii Europejskiej przez państwa członkowskie
3. Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski - podstawowa
charakterystyka
4. Udział Parlamentu Europejskiego w stanowieniu prawa Unii Europejskiej
5. Wdrażanie funduszy strukturalnych w obecnym okresie programowania
6. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności –
podstawowa charakterystyka
7. Instrumenty wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE
8. Swobody Jednolitego Rynku Wewnętrznego UE
9. Strategia Europa 2020 - priorytety, cele, inicjatywy przewodnie
10. Porozumienie z Schengen - geneza i zakres regulacji
11. Polityka wizowa Unii Europejskiej
12. Europol jako instrument współpracy policyjnej
13. Definicja projektu i pracy projektowej w rozumieniu metodologii unijnej
14. Unia Europejska wobec zagrożenia terrorystycznego
15. Procedury związane z awansem urzędników w instytucjach europejskich

SPECJALNOŚĆ: BLISKI WSCHÓD
1. Sunnici - szyici. Istota sporu pomiędzy dwoma odłamami islamu
2. Pięć filarów oraz źródła prawa w islamie
3. Formy ustrojowe islamskich państw arabskich
4. Cechy charakterystyczne demokracji arabskiej (demokracji kakofonicznej/demokracji sprzeczności)
5. Główne przyczyny konfliktu izraelsko-palestyńskiego
6. Liga Państw Arabskich – geneza, organy, cele
7. Rada Współpracy Zatoki Perskiej (GCC): geneza, organy, cele
8. Konflikt w Syrii –przyczyny i konsekwencje
9. Okoliczności powstania oraz działalność tzw. Państwa Islamskiego
10. Mniejszości religijne na Bliskim Wschodzie -analiza problemu na wybranym przykładzie
11. Strategie USA wobec Bliskiego Wschodu po zimnej wojnie
12. Zaplecze finansowe grup dżihadystycznych
13. Przyczyny i skutki Arabskiej Wiosny
14. Rywalizacja Arabii Saudyjskiej i Iranu jako czynnik destabilizacji Bliskiego Wschodu
15. Rola Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie

