Wykaz zagadnień do
egzaminu licencjackiego na kierunku
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Istota i typy systemów politycznych we współczesnym świecie
2. Formy państwa
3. Monarchia

we współczesnym świecie

4. Przyczyny nieważności umów międzynarodowych
5. Szczególne

ograniczenia

wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego

6. Azyl terytorialny jako forma ochrony cudzoziemców
7. Dekolonizacja po

II wojnie światowej

8. Jesień narodów w

1989 r. i rozpad ZSRR

9. Czynniki kształtujące międzynarodowe stosunki polityczne
10. Zimna wojna – pojęcie, przyczyny, skutki
11. Wojna jako narzędzie polityki zagranicznej państwa
12. Koncepcje geopolityki
13.Główne etapy w historii stosunków międzynarodowych z uwzględnieniem koncepcji super cykli
14. Neo – westfalski etap stosunków

międzynarodowych

15. Teoria fal demokratyzacji i odwrotu od demokratyzacji

S .Huntingtona

16. Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i
17. Problemy

bezpieczeństwa

demograficzne współczesnego świata

18. Zjawisko szoku kulturowego: fazy, symptomy, uwarunkowania
19. Umiędzynarodowione konflikty wewnętrzne
20. Organy polityki zagranicznej państwa
21. Teoria krążenia elit V. Pareto
22. Stereotypy społeczne, ich funkcje i pochodzenie
23. Protekcjonizm w

handlu międzynarodowym

24. Liberalizacja współczesnego handlu międzynarodowego w ramach GATT/WTO
25. Globalizacja i alter globalizm
26. Cele polityki gospodarczej
27. Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej

– pozycja ustrojowa

i zadania

28. Swobody Jednolitego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej
29. Wybrane

elementy środowiska

negocjacyjnego (miejsce, czas, język, różnice kulturowe, różnice ideologiczne)

30. Kulturowe uwarunkowania stylów komunikacji werbalnej i niewerbalnej

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. Koncepcja pięciu sił Michaela Portera
3. Zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego i efekt kraju pochodzenia w międzynarodowych
marketingowych
4. Negocjacje z cudzoziemcami na podstawie różnych typów kulturowych według
Geerta Hofstede i Richarda Gestelanda
5. Instrumentyzabezpieczające przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie
6. Wybrane techniki twórczego myślenia - charakterystyka
7. Myślenie konwergencyjne i dywergencyjne - pojęcia, różnice, przykłady
8. Metody wyboru strategii wejścia na rynek zagraniczny
9. Offshoring usług:

pojęcie i przykłady

10. Strategie wejścia na rynek zagraniczny
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

strategiach

