EUROPEISTYKA
–
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Omów specyfikę europeistyki na tle innych nauk społecznych.
Scharakteryzuj dwa, wybrane przez siebie, podejścia badawcze stosowane w studiach europejskich.
Scharakteryzuj źródła i specyfikę kultury europejskiej.
Wyjaśnij rolę chrześcijaństwa w procesie kształtowania tożsamości kulturowej Europy.
Omów specyficzne dla Europy ujęcie relacji religii i polityki.
Omów główne etapy ewolucji struktury ekonomicznej w Europie.
Wyjaśnij źródła i przejawy procesów sekularyzacyjnych w Europie.
Scharakteryzuj nowoczesne rozumienie demokracji. Wskaż i porównaj typy demokratycznych systemow rządów.
Omów główne nurty europejskiej myśli politycznej.
Wskaż i scharakteryzuj typy uczestników współczesnych stosunków międzynarodowych.
Wskaż główne obszary i źródła konfliktów narodowych i etnicznych w Europie.
Scharakteryzuj trzy wybrane organizacje międzynarodowe o zasięgu globalnym działające w sferze polityki,
kultury, oraz gospodarki.
Omów źródła prawa międzynarodowego i jego rolę we współczesnych stosunkach międzynarodowych.
Porównaj założenia i główne tezy realizmu i liberalizmu w stosunkach międzynarodowych.
Wyjaśnij specyfikę organizacji ponadnarodowej. Czym różni się od organizacji międzynarodowej?
Wyjaśnij znaczenie konstytucji w porządku prawnym państwa.
Omów hierarchię źródeł prawa w Polsce z uwzględnieniem miejsca prawa unijnego w polskim porządku prawnym.
Opisz podstawowe cechy państwa i wyzwania, jakie przed koncepcją państwa stawia proces integracji
europejskiej.
Scharakteryzuj rolę i znaczenie administracji publicznej we współczesnym państwie.
Scharakteryzuj znaczenie zasady pomocniczości w historii myśli społeczno-politycznej i prawie UE.
Omów instytucję obywatelstwa UE i rolę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wymień i krótko scharakteryzuj europejskie organizacje współpracy międzynarodowej.
Wskaż źródła i znaczenie dla Europy tzw. „jesieni ludów” (1989-1991).
Scharakteryzuj wizję integracji europejskiej Roberta Schumana. Czy/w jakim stopniu można uznać UE za jej
spełnienie?
Wskaż i omów kluczowe wydarzenia w procesie integracji europejskiej po II wojnie światowej. Uzasadnij swoje
stanowisko.
Opisz procesy dezintegracyjne zachodzące w Europie po II wojnie światowej.
Scharakteryzuj proces przeobrażeń, jaki przeszła UE od momentu jej powstania do wejścia w życie Traktatu z
Lizbony.
Scharakteryzuj źródła prawa UE i jego relację do prawa międzynarodowego i krajowego.
Omów sposoby podejmowania decyzji w UE.
Omów ewolucję roli i kompetencji Komisji Europejskiej (Wysokiej Władzy) w strukturze instytucjonalnej
Wspólnot/UE.
Omów ewolucję roli i kompetencji instytucji międzyrządowych w strukturze instytucjonalnej Wspólnot/UE.
Scharakteryzuj kompetencje głównych instytucji legislacyjnych Unii Europejskiej.
Wyjaśnij źródła „deficytu demokracji” UE i wskaż próby jego przezwyciężenia w świetle Traktatu Lizbońskiego.
Porównaj system ochrony prawnej w Radzie Europy i system ochrony praw podstawowych w UE.
Porównaj strukturę, cele i kulturę prawną Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunał
Sprawiedliwości Unii Euro.pejskiej.
Scharakteryzuj historię oraz specyfikę integracji w zakresie spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
Omów podstawowe wartości UE (aksjologia) i ich ugruntowanie (metaaksjologia)
Scharakteryzuj cele i znaczenie polityczne głównych frakcji politycznych UE.
Omów znaczenie organizacji lobbystycznych w UE i przyjęte zasady lobbingu w instytucjach europejskich.
Scharakteryzuj typy kompetencji UE i omów ich przedmiotowy zakres.
Wyjaśnij pojęcie wdrażania polityk europejskich i omów jego modele.
Wskaż i porównaj dwie polityki UE o różnym stopniu uwspólnotowienia.
Dokonaj charakterystyki geopolitycznych uwarunkowań pozycji Unii Europejskiej w stosunkach
międzynarodowych.

