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Wstęp do nauki o państwie i polityce 

mgr Katarzyna Sadowa 

Tematyka zajęć: 

 

I. Pokój i bezpieczeństwo współczesnych państw 

 

1. Kwestie pokoju i bezpieczeństwa w XXI wieku 

 -pojęcie, modele i badania nad pokojem 

      2. Organizację międzynarodowe zabezpieczające pokój: 

           a) Organizacja Narodów Zjednoczonych 

           b) NATO 

           c) KBWE /OBWE 

           d) inne organizacje regionalne  

      3. Siła i jej zastosowanie w stosunkach międzynarodowych.  

 

II. Konflikty zbrojne jako problem współczesnych państw 

 

1. Pojęcie konfliktu zbrojnego 

2. Rodzaje konfliktów zbrojnych  

3. Źródła wojen  

4. Geografia konfliktów zbrojnych 

5. Skutki konfliktów zbrojnych  

6. Sposoby rozwiązywania  konfliktów zbrojnych 

7. Kwestia zbrojeń i rozbrojenia: 

a) wyścig zbrojeń  

b) proces rokowań rozbrojeniowych 

c)  problemy nielegalnego handlu bronią 

 

III. Terroryzm międzynarodowy jako zagrożenie dla współczesnych państw  

 

1. Terroryzm jako zjawisko społeczno-polityczne  

2. Pojęcie terroryzmu międzynarodowego  

3. Źródła współczesnego terroryzmu 

4. Terroryzm państwowy wewnętrzny i międzynarodowy 

5. Współczesne zamachy i organizacje terrorystyczne  

6. Problem zwalczania zagrożeń terrorystycznych  

              

IV. Główne problemy współczesnych państwa 

1. Kwestia żywności i surowców we współczesnym świcie: 

a) problem głodu i braku wody  

b)  podział żywności współczesnego świata 

c) Polityczne sposoby rozwiązania problemu bezpieczeństwa żywnościowego świata, 

 

2. Międzynarodowe aspekty ochrony środowiska: 

a) główne dziedziny ekologicznych zagrożeń 

b) prawne instrumenty ochrony środowiska, 

c) organizacje, partie i stowarzyszenia ekologiczne, 

 

3. Demograficzne uwarunkowania współczesnych państw:  

a) współczesne tendencje demograficzne  

b) skutki oddziaływania czynnika demograficznego na współczesne państwa i stosunki 

międzynarodowe, 

 

 

V. Prawa człowieka i demokracja we współczesnym świecie  
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1. Pojęcie i znaczenie praw człowieka  

2. Geneza praw człowieka  

3. Rozwój praw człowieka po II wojnie światowej 

4. KBWE i jej znaczenie dla ochrony praw człowieka  

5. Organizacje pozarządowe chroniące prawa człowieka  

6. Prawne aspekty ochrony praw człowieka  

7. Zagrożenia dla prawa człowieka we współczesnym świecie.  

 

 

 

VI. Wpływ religii i kultury na rozwój współczesnych państw 

 

1. Rola czynnika religijnego we współczesnych stosunkach międzynarodowych: 

a) struktura wyznaniowa współczesnego świata 

b) oddziaływanie religii na konflikty międzynarodowe  

c) państwa religijne i ich znaczenie we współczesnym świecie 

 

2. Polityczne aspekty kultury we współczesnych stosunkach międzynarodowych:  

a) różnice kulturowe i ich wpływ na współczesne państwa 

b) problem nowego ładu kulturowego  

c) komunikowanie międzynarodowe  

 

 

VII. Rozwój gospodarczy współczesnych państw  

 

1. Gospodarka światowa i jej główne cechy 

a) podstawy ładu gospodarczego po II wojnie światowej  

b) stan rozwoju gospodarczego wybranych obszarów: 

- Europa, 

-Azja  

- Ameryka, 

- Afryka, 

                c) Główne organizacje gospodarcze współczesnego świata  

                    (NAFTA, OPEC, APEC i inne) 

2. Główne kierunki doktrynalne we współczesnej ekonomii 

a) Liberalizm ekonomiczny 

b) Interwencjonizm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


