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1. Przedmiot i zakres międzynarodowych stosunków politycznych.
2. Podstawowe metody badawcze używane w stosunkach międzynarodowych.
3. Zakres pojęć: międzynarodowe prawo publiczne i międzynarodowe prawo prywatne.
4. Suwerenność w prawie międzynarodowym.
5. Źródła i podmioty prawa międzynarodowego.
6. Pojęcie normy prawnej i jej budowa.
7. Pojęcie systemu politycznego państwa i ich typologia.
8. Instytucje systemów politycznych – parlamenty, rządy, sądy.
9. Pojęcie reżimu autorytarnego i totalitarnego – główne różnice.
10. Koncepcja trójpodziału władzy Monteskiusza.
11. Koncepcja państwa według T. Hobbesa i J. Locke’a.
12. Koncepcja państwa i prawa J.J. Rousseau.
13. Struktura i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych – organy, status prawny, relacje między
organami.
14. Charakterystyka Organizacji Narodów Zjednoczonych: struktura, cele działania i ich realizacja.
15. Znaczenie Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku dla stosunków międzynarodowych.
16. Polityka zagraniczna Polski po przewrocie majowym.
17. Okoliczności powstania państwa Izrael.
18. Proces dekolonizacji po II wojnie światowej.
19. Przyczyny, przebieg i konsekwencje wojny iracko-irańskiej w latach 1980-1988.
20. Rozpad układu bipolarnego w międzynarodowych stosunkach politycznych – skutki regionalne i
globalne.
21. Reorientacja polskiej polityki zagranicznej w latach 1989 – 1991.
22. Współczesna polityka wschodnia Polski.
23. Znaczenie Polski we współczesnych międzynarodowych stosunkach politycznych.
24. Pojęcie i rodzaje mocarstwowości.
25. Ewolucja terroryzmu międzynarodowego po II wojnie światowej.
26. Terroryzm w lotnictwie.
27. Charakterystyka pojęcia i zakres immunitetu dyplomatycznego.
28. Charakterystyka stroju formalnego, nieformalnego i casualowego, w jakich okolicznościach obowiązują.
29. Pojęcie soft power.
30. Charakterystyka brandingu narodowego.
31. Międzynarodowe stosunki kulturalne jako element stosunków międzynarodowych.
32. Mechanizmy i etapy integracji gospodarczej.
33. Instytucje, system prawny, źródła prawa, organy sądowe Unii Europejskiej.
34. Polityka handlowa – pojęcie i mechanizm cła, narzędzia pozataryfowe, wolny handel a protekcjonizm.
35. Główne wskaźniki makroekonomiczne (PKB, PNB, DN, inflacja, poziom długu publicznego).
36. Elementy składowe i struktura biznesplanu.

