
 

Wykaz tez na egzamin magisterski dla kierunku Politologia  

(studia stacjonarne II stopnia) 

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

Tezy egzaminacyjne z zakresu myśli politycznej 

 

1. Myśl polityczna starożytności (Platon, Arystoteles, Cyceron). 

2. Myśl polityczna średniowiecza (św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, idea 

Korony Królestwa). 

3. Odrodzenie w myśli politycznej (Machiavelli, utopie, A.F. Modrzewski, J. Bodin, 

reformacja) 

4. Wiek XVII i jego wkład w myśl polityczną (H. Grocjusz, T. Hobbes, B. Spinoza, 

S. Pufendorf). 

5. Absolutyzm i absolutyzm oświecony. 

6. Liberalizm (od J. Locka do J.S. Milla) i konserwatyzm (E. Burke i inni) 

7. Socjalizm utopijny, socjalizm i socjaldemokracja (od T. Morusa, H. Saint-Simona, 

Marska do E. Berdsteina). 

8. Totalitaryzmy – systemy zrodzone z filozofii politycznych 

9. Komunizm, faszyzm i nazizm (interpretacja heglizmu, darwinizmu, antropologii, 

historyzmów i nacjonalizmów). 

10. Współczesna myśl polityczna (utylitaryzm, libertarianizm, komunitaryzm, 

społeczeństwo obywatelskie, neoliberalizm, neokonserwatyzm, wielokulturowość 

i polityczna poprawność, marksizm w wydaniu szkoły frankfurckiej i Gramsciego; 

katolicka myśl polityczna). 

Tezy egzaminacyjne z zakresu systemów politycznych 

 

11. Funkcje współczesnego państwa.  

12. Pojęcie systemu politycznego.  

13. Typologia systemów politycznych.  

14. Charakterystyka wybranych typów systemów politycznych (liberalne, 

postkomunistyczne, wschodnioazjatyckie, islamskie, reżimy wojskowe, …).  

15. Typy i formy państwa. 



16. Partie i grupy interesu we współczesnym państwie.  

17. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej.  

18. Transformacja polityczna państw Europy Środkowej i Wschodniej.  

19. Współczesna myśl polityczna (konserwatyzm, myśl narodowa, myśl państwowa, 

katolicka nauka społeczna, agraryzm, liberalizm, myśl socjaldemokratyczna i 

komunistyczna, idee polityczne).  

20. Religia w życiu społecznym (religia jako zjawisko społeczne, chrześcijaństwo, 

islam, buddyzm, hinduizm, judaizm). 

 

Tezy egzaminacyjne z zakresu stosunków międzynarodowych 

 

21. Przedstaw założenia koncepcji zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona i końca 

historii Francisa Fukuyamy. 

22. Scharakteryzuj relację między prawem UE a prawem państw członkowskich. 

23. Scharakteryzuj politykę energetyczną UE. 

24. Przedstaw problemy narodowościowe na Bałkanach. 

25. Scharakteryzuj rozpad Związku Radzieckiego i jego implikacje dla stosunków 

międzynarodowych na obszarze poradzieckim i w wymiarze globalnym. 

26. Wyjaśnij pojęcie soft power. 

27. Przedstaw cele i funkcje dyplomacji. 

28. Scharakteryzuj miejsce i znaczenie Polski w stosunkach międzynarodowych. 

29. Wyjaśnij istotę procesów globalizacji. 

30. Scharakteryzuj przemiany porządku międzynarodowego po zakończeniu zimnej 

wojny. 

Tezy egzaminacyjne z zakresu teorii polityki 

 

31.  Zdefiniuj pojęcie polityki. 

32.  Istota władzy politycznej. 

33.  Modele władzy. 

34.  Pojęcie systemu politycznego. 

35.  Pojęcie reżimu politycznego. 

36.  Demokracja w Polsce i na świecie – paradoks demokracji (R. Dahl, Ch. Tilly, C. 

Crouch). 

37.  Pojęcie partii politycznej. 



38.  Koncepcje pola polityki. 

39.  Modele kultury politycznej. 

40.  Typologia osobowości politycznej - kryteria: 

a) stan psychiki decydenta (H. Lasswell), 

b) źródło sterowania (J. Rotter), 

c) funkcje pełnione w systemie politycznym (H. Lasswell), 

d) stosunek polityka do własnych kompetencji (R. Snyder, H. Bruck, B. Sapin). 


