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1. Metody badawcze w stosunkach międzynarodowych.
2. Charakterystyka paradygmatów idealizmu i realizmu politycznego w teorii stosunków międzynarodowych.
3. Państwa jako uczestnicy stosunków międzynarodowych.
4. Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych.
5. Czynniki tworzenia się nowożytnych narodów.
6. Pojęcie bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych i jego kategorie.
7. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
8. Globalne wyzwania w zakresie ochrony środowiska międzynarodowego.
9. Polityka zagraniczna państwa – zakres pojęcia, instytucje realizujące.
10. Pojęcie, geneza i uwarunkowania globalizacji.
11. Geneza oraz zakres pojęcia praw człowieka.
12. System ochrony praw człowieka w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
13. Pojęcia „służby dyplomatyczne” i „służby konsularne”.
14. Zakres podmiotowy polskiej służby dyplomatycznej, stopnie dyplomatyczne, struktury.
15. Przywileje i immunitety dyplomatyczne.
16. Realizacja funkcji dyplomatycznych i konsularnych przez polskie służby zagraniczne.
17. Wyznaczniki mocarstwowości USA (ekonomiczne, geograficzne, militarne, społeczno-polityczne).
18. Polityka zagraniczna USA na Bliskim i Środkowym Wschodzie.
19. Konflikty arabsko-izraelskie i ich znaczenie dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu.
20. Wojna z terroryzmem w polityce bezpieczeństwa USA.
21. Polityka zagraniczna Iranu.
22. Polityka zagraniczna Chin
23. Przyczyny, przebieg i konsekwencje rozpadu ZSRR .
24. Okoliczności i cele powstania Wspólnoty Niepodległych Państw.
25. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw WNP.
26. Pojęcie systemu politycznego i systemu gospodarczego państwa.
27. Współczesny model samorządu terytorialnego w Polsce.
28. Geneza integracji europejskiej.
29. Etapy integracji gospodarczej.
30. System polityczny Unii Europejskiej oraz typologia instytucji UE.
31. Podstawy prawne funkcjonowania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości w UE.
32. Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych.
33. Pojęcie kryteriów konwergencji w UE.
34. Cele i zakres polityki regionalnej UE.
35. Instrumenty polityki regionalnej UE.
36. Główne determinanty popytu i determinanty podaży na rynku dóbr.
37. Ryzyka inwestycji zagranicznych.
38. Międzynarodowy rynek pieniężny i jego instrumenty.
39. Międzynarodowy rynek kapitałowy i jego instrumenty.
40. Podstawowe podmioty gospodarki światowej.

