
 

Wykaz tez na egzamin licencjacki dla kierunku Politologia  

(studia stacjonarne I stopnia) 

(Student losuje podczas egzaminu 3 tezy z 40 podanych niżej) 
 

Tezy egzaminacyjne z zakresu polityki społecznej i gospodarczej 

 

1. Geneza i istota polityki społecznej.  

2.  Funkcje polityki społecznej.  

3. Dziedziny i podmioty polityki społecznej.  

4. Modele polityki społecznej.  

5.  „Zabezpieczenie społeczne”.  

6. Ewolucja polityki społecznej w Polsce. Historia i współczesność  

(II Rzeczypospolita, Socjalistyczne „welfare state”, III Rzeczypospolita).  

7.  Definicje i zakres polityki gospodarczej.  

8. Funkcje polityki gospodarczej.  

9. Inflacja i bezrobocie – znaczenie polityczne.  

10. Ekonomia społeczna w Polsce i na świecie. 

Tezy egzaminacyjne z zakresu stosunków międzynarodowych 

11. Przedstaw powstanie, cele oraz ewolucję unii gospodarczej i walutowej w ramach 

UE. 

12. Przedstaw proces reform traktatowych w ramach UE. 

13. Scharakteryzuj system instytucjonalny UE. 

14. Scharakteryzuj pozycję międzynarodową UE.  

15. Opisz istotę procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej. 

16. Wskaż podstawowe różnice między teoriami realistyczną a liberalną w stosunkach 

międzynarodowych. 

17. Scharakteryzuj inicjatywy integracyjne na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej 

po zakończeniu zimnej wojny. 

18. Scharakteryzuj zmianę podejścia do bezpieczeństwa międzynarodowego po 

„zimnej wojnie”. 

19. Scharakteryzuj sposoby rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. 

20. Scharakteryzuj cechy organizacji międzynarodowych. 



Tezy egzaminacyjne z zakresu systemów politycznych  

 

21. Co to jest polityka. 

22. Klasyfikacja systemów politycznych: tradycyjny – współczesny.  

23. Co to jest ideologia polityczna (liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, inne 

ideologie). 

24. Definicja narodu.  

25. Nacjonalizm – wielokulturowość. 

26. Co to jest kultura polityczna: legitymizacja i polityczna stabilność. 

27. Systemy polityczne i ich znaczenie.  

28. Partie i ich polityka.  

29. Cel i znaczenie konstytucji.  

30. Prawo – moralność – polityka. 

Tezy egzaminacyjne z zakresu zarządzania państwem  

31. Struktura i funkcje parlamentu.  

32. Rola władzy wykonawczej – kto faktycznie sprawuje władzę – style przywództwa. 

33. Organizacja i funkcjonowanie biurokracji. 

34. Wojsko i polityka: rola armii – kontrola nad armią. 

35. Polityka i policja: rola policji , kontrola polityczna i odpowiedzialność. 

36. W jaki sposób podejmuje się decyzję polityczne.  

37. Jakie są najważniejsze fazy procesu politycznego.  

38. Systemy wyborcze. 

39. Funkcję i znaczenie wyborów. 

40. Zachowania wyborcze. 

 


