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Dr Piotr Bajda
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Obszar badawczy







Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń
Ochrona ludności w warunkach konfliktów zbrojnych
Funkcjonalny wymiar bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie informacją w sytuacjach zagrożeń – informacja jaka zasób krytyczny w procesie podejmowania decyzji oraz
narzędzie informowania społecznego
Analiza ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
Planowanie cywilne w ujęciu systemowym



Normy i standardy jako podstawowy element budowy bezpieczeństwa organizacji



Transformacja elit politycznych w państwach postkomunistycznych



Kwestie narodowe i narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej



Miejsce i rola małych państw na arenie międzynarodowej



Europa Środkowo-Wschodnia jako szczególny obszar geopolityczny



Republika Słowacka – system polityczny, kultura polityczna, tożsamość narodowa, stosunki zagraniczne



Ideowy i aksjologiczny wymiar prawa i polityki europejskiej



Polityka równościowa i antydyskryminacyjna w Polsce i Europie



Debaty wokół kwestii etycznych w Europie



Relacje religia-polityka w Europie



Teorie i metody w studiach europejskich



Federalizm jako zjawisko kompromisu łączącego zasadę „wielości w jedności”



Systemy polityczne, zwłaszcza RFN i UE i ich dynamika



Unia Europejska, a zwłaszcza procesy modernizacyjne zachodzące w jej obrębie



Decydowanie polityczne w ujęciu systemowym



Organizacja władzy państwowej: użyteczność teorii umowy społecznej w wyjaśnianiu funkcjonowania demokracji liberalnej;



Bezpieczeństwo państwa: bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa



Analiza tekstu/wypowiedzi: metody analizy konwersacji i dyskursu; uwarunkowania dyskursu – kontekst; język jako narzędzie
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rządy prawa; wolność i równość; prawomocność władzy; systemy i instytucje polityczne w ujęciu porównawczym.
politycznego.
5.

Dr Krzysztof Cebul

tworzenia przedstawień rzeczywistości i działania; analizy programów partii politycznych oraz debat parlamentarnych w

krzysztofcebul@wp.pl

kontekście integracji Polski z Unią Europejską.


Historia polityczna Polski XIX i XX wieku: ruchy polityczne w XIX i XX wieku – programy polityczne; Polska Ludowa 1944-1989 –



Integracja europejska: historia integracji europejskiej – projekty reorganizacji Europy; polska droga do Unii Europejskiej po 1989



Znaczenie religii dla procesu politycznego



Aksjologiczny wymiar polityki europejskiej



Polityki Unii Europejskiej



Antropologia polityki



Myśl społeczna Kościoła Katolickiego



Systemy polityczne, w szczególności: systemy wyborcze, systemy rządów, parlamenty, administracja publiczna



Prawo konstytucyjne, prawo administracyjne ustrojowe



Technika legislacyjna



Wpływ nauczania Magisterium Kościoła na funkcjonowanie Unii Europejskiej w wymiarze gospodarczym i kulturalnym



Kreatywność. Oddziaływanie kultury na innowacyjność gospodarki



Gospodarcze implikacje zasady pomocniczości



Ekonomia kultury

system władzy, społeczeństwo; przeobrażenia polityczne w 1989 roku – przyczyny, przebieg i konsekwencje
roku; system instytucjonalny Unii Europejskiej i metody podejmowania decyzji.
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Dr Grzegorz Kęsik

Dr Wawrzyniec Kowalski

Dr Paweł Matuszewski
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Dr Małgorzata Pawlus

Dr Jan Pol
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Samorząd terytorialny w Polsce



Polityka wobec miejskich przestrzeni historycznych (jako przykład polityki lokalnej)



Polsko-niemiecki kontekst ochrony i rozwoju miast historycznych



Architektura i polityka (od starożytności do XX wieku)



Regionalizm



Historia administracji



Historia myśli politycznej i prawnej



Prawo międzynarodowe publiczne



Zachowania wyborcze w perspektywie teorii systemowych



Opinia publiczna i świadomość zbiorowa elektoratu



Klasy społeczne



Grupy interesów w procesach zmian systemowych w gospodarce (sektor publiczny)



Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa



Formy działań instytucjonalnych w polityce bezpieczeństwa



Rola integracji służb w działaniach na rzecz bezpieczeństwa



Rola Policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa



Kryminalistyka



Kryminologia



Ruch feministyczny jako aktor polityczny



Migracje kobiet



Polityka emancypacji i polityka życia jako domena działania nowych ruchów społecznych



Patologie życia społecznego



Religijność współczesnego społeczeństwa polskiego



Polityka penitencjarna



Wypalenie zawodowe pracowników i wolontariuszy pomocy społecznej i pracy socjalnej



Duszpasterstwo więzienne Problemy i kwestie społeczne



Systemy partyjne w Europie i Polsce



Systemy polityczne w Europie i Polsce



Systemy wyborcze w Europie i Polsce



Szkolnictwo wyznaniowe



Zmiany ideowe europejskich partii socjaldemokratycznych



Nowe ruchy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem ruchu anty- i alterglobalistycznego



Doktryna „starej” i „nowej” Trzeciej Drogi



Europejska Polityka Sąsiedztwa – Partnerstwo Wschodnie



Polityka zagraniczna Polski i Unii Europejskiej



Współczesne relacje polsko-niemieckie



Zewnętrzne relacje Unii Europejskiej



Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej po zmianach wprowadzonych przez Traktat z Lizbony



Rola Kościoła katolickiego w procesach integracji europejskiej



Fenomen procesu instytucjonalizacji współczesnych stosunków międzynarodowych



Współczesne teorie oraz metodologia w nauce o stosunkach międzynarodowych



Metodologia oraz teoria w studiach europejskich



Islam w Europie



Procesy imigracji i integracji imigrantów



Integracja i dezintegracja europejska



Tożsamość europejska i wielokulturowość
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Dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska
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Natura i charakter granic zewnętrznych Unii Europejskiej



Rozwój i funkcjonowanie Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE



System Schengen, polityka kontroli granic, azylu i migracji w UE



Stosunek społeczeństw przyjmujących do imigracji i imigrantów w UE



Współczesne teorie integracji europejskiej i koncepcje jedności politycznej UE



Partie i systemy partyjne



Zachowania wyborcze



Systemy rządu, koalicje rządowe



Zagadnienia transformacji systemowej



Demografia społeczna



Polityka rodzinna i ludnościowa



Polityka imigracyjna i azylowa UE



Integracja imigrantów z krajów muzułmańskich



Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej UE



Napięcia/konflikty między prawami imigrantów a interesem państwa



Polityka społeczne (w ogóle)



Społeczeństwo obywatelskie



Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego



Wykluczenie a koncepcje funkcjonowania welfare state



Trzeci sektor w Polsce – po roku 1989 w Polsce



Bezpieczeństwo żywnościowe



Problematyka afrykanistyczna



Pomoc rozwojowa



Polityka naukowa UE



XX-wieczna teoria państwa, zwłaszcza niemiecka



Semantyka historyczna pojęć przełomu XVIII i XIX wieku



Historia państwa od XVI wieku do czasów współczesnych



Filozofia polityczna Carla Schmitta



Polityka społeczna



Praca socjalna



Stosunki państwo – Kościół



Trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie



Etyka zawodowa: cele, funkcje, uzasadnienia



Prawica protestancka w Stanach Zjednoczonych oraz jej zaangażowanie polityczne



Rola religii w amerykańskich wyborach prezydenckich



Problemy rasy i rasizmu w USA oraz rasizm w amerykańskich koncepcjach religijn ych



Konstruowanie, percepcja i prezentacja historii w amerykańskich podręcznikach szkolnych i akademickich



Percepcja “innych”: chrześcijanie i buddyści na terenie Wschodniej Syberii, ze szczególnym uwzględnieniem Zabajkala w okresie



Współczesna myśl polityczna



System polityczny i partyjny RP



Polityka i religia



Modele relacji państwo Kościół w Unii Europejskiej



Państwo narodowe i tożsamość narodowa



Filozofia polityki



Myśl polityczna



Etyczne wyzwania cywilizacji
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XIX i początku XX wieku
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Dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. UKSW

Dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW

Prof. dr hab. Antoni Dudek

Prof. dr hab. Aniela Dylus

Prof. dr hab. Jan Grosfeld

Prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
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Metodologia i teoria polityki



Struktura teorii



Tożsamość i wielokulturowość



Natura i główne pojęcia ideologii politycznych



Fenomen uniwersytetu



Koncepcje władzy



Kościół a sfera publiczna



Kościół katolicki i inne wyznania chrześcijańskie w państwach totalitarnych XX wieku



Polityka wewnętrzna i zagraniczna PRL



Państwa bloku wschodniego w XX wieku i ich wzajemne relacje



Relacje państw komunistycznych z i innymi krajami



Kwestia upadku boku państw komunistycznych



Dekolonizacja Afryki w XX w



Kraje hiszpańskojęzyczne w XX wieku



Historia polityczna PRL i III RP



System partyjny III RP



Polityka zagraniczna Polski



Marketing polityczny



Służby specjalne w Polsce



Polityka gospodarcza



Społeczna gospodarka rynkowa: możliwości i kryzys tego modelu w warunkach globalizacji



Transformacja ustrojowa - gospodarcza i polityczna



Gospodarcze i społeczne funkcje państwa. Zasada pomocniczości a procesy integracji europejskiej



Etyka polityczna i życia gospodarczego



Dyskryminacja i antydyskryminacja



Kulturowe i aksjologiczne podstawy gospodarki rynkowej i demokracji



Etyka biznesu w warunkach globalizacji



Wybrane zagadnienia etyki politycznej i etyki nauki. Etyka biznesu. Problematyka etosu gospodarczego



Procesy globalizacji



Kulturowo-religijne wymiary polityki



Kościół w życiu publicznym: Kościół wobec demokracji, wkład do procesu integracji europejskiej



Kulturowe i religijne uwarunkowania gospodarki



Aksjologiczne podstawy integrującej się Europy. Kulturowe fundamenty jedności Europy



Relacje polityki i religii. Zagadnienie miejsca religii na forum publicznym krajów demokratycznych



Europa wobec procesów sekularyzacji i zwiększającej się obecności islamu



Antropologia polityczna, religijny wymiar cywilizacji



Problematyka dialogu międzyreligijnego jako czynnika wpływającego na postawy i konflikty społeczno -polityczne



Stosunki chrześcijańsko-żydowskie



Ewolucja nauczania Kościoła katolickiego w sprawach politycznych i społecznych po II wojnie światowej



Religia i polityka



Stosunki państwo-Kościół w państwie demokratycznym



Integracja europejska – aspekty kulturowe, religijne i aksjologiczne



Przemoc i jej unikanie w polityce



Terroryzm



Polityka międzynarodowa (wymiar polityczny i kulturowo-cywilizacyjny)



Europa środkowo-wschodnia i Bałkany



Tożsamość narodowa i transnarodowa



Konflikty etniczne i religijne, religia – naród – nacjonalizm



Problematyka granic i pograniczy
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36.

Prof. dr hab. Klaus Ziemer



Procesy transformacji politycznej i społecznoekonomicznej Europy Środkowej i Wschodniej



Polityka historyczna



Stosunki polsko-niemieckie



System polityczny Polski

ziemer@unitrier.de

