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Cele i umiejętności poznawcze:

 poznanie  technik  zbierania  materiałów  źródłowych  i  bibliograficznych  stosowanych  w

politologii, warsztatu politologa, postępowania i procesu badawczego;

 umiejętność doboru tematu pracy magisterskiej;

 umiejętność posługiwania się metodami badawczymi oraz technikami badań empirycznych;

 poznanie technik pisania prac naukowych;

 wskazanie  na  sposoby  opracowania  materiałów  i  przyporządkowania  ich  do  konkretnych

tematów badawczych.

Tematy wiodące badań:

 systemy polityczne;

 stosunki międzynarodowe;

 przemiany społeczne i cywilizacyjne;

 kwestie narodowościowe i polonijne;

 polityka regionalna.

Problemy badawcze:

 konflikty etniczne w Europie w XX wieku;

 mniejszości narodowe i etniczne w świecie;

 polska diaspora w świecie;

 system instytucjonalny UE;

 stosunki międzynarodowe na obszarze Afryki;

 transformacja ustrojowa krajów Europy Środkowo-Wschodniej;

 polityka regionalna III RP.

Przykładowe zagadnienia tematyczne:

 Stosunek Polonii amerykańskiej do procesu integracji europejskiej, 

 Kształtowanie się polityki regionalnej w III RP, 

 Kształtowanie się i przemiany Polonii australijskiej, 



 Migracje  zagraniczne  na  tle  ważnych wydarzeń politycznych i  gospodarczych w Polsce  w

latach 1970-1998,

 Polityka zagraniczna Grecji po II wojnie światowej,

 Polsko-greckie stosunki polityczne,

 Przeobrażenia polskiego systemu bankowego na drodze do Unii Europejskiej, 

 Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, 

 Rola i zadania europejskiego systemu walutowego, 

 Sytuacja mniejszości narodowej w Polsce na przykładzie społeczności Romów.

Sposób zaliczenia przedmiotu:

 I  rok  -  wybór  tematu  pracy  magisterskiej,  przygotowanie  konspektu  pracy  magisterskiej,

przygotowanie bibliografii pracy, przedstawienie recenzji wybranej publikacji książkowej;

 II  rok  –  opracowanie  materiałów  badawczych,  napisanie  i  przedstawienie  na  seminarium

kolejnych rozdziałów pracy.

Literatura podstawowa:

 Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń 2003

 Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994

 Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004

 Górny M., Nowak P., Wstęp do informacji naukowej, Poznań 1989

 Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001

 Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1987

 Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985

 Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

 Shively W.Ph., Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001

 Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999

 Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 1994
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Seminarium będzie  miało  za  zadanie  wypracowanie  tematów prac  dyplomowych oraz  metod  i

technik badawczych, które posłużą do zrealizowania przyjętych celów naukowych, czyli napisania

pracy  magisterskiej.  Proponowana  tematyka  będzie  koncentrowała  się  na  zagadnieniach

szerokorozumianej  integracji  europejskiej  i  funkcjonowania  Polski  oraz  pozostałych  państw

członkowskich  w  ramach  Unii  Europejskiej.  Będę  zachęcał  seminarzystów  do  przyjrzenia  się

powyższym kwestiom zarówno z perspektywy globalnej,  jak i  lokalnej,  uwzględniającej własne

miejsce zamieszkania. To właśnie analiza funkcjonowania samorządu, czy też jego poszczególnych

instytucji,  pozwoli  nie  tylko  lepiej  poznać  teoretyczne  aspekty  nauk  humanistycznych  i

społecznych,  ale  także  zdobyć  praktyczną  wiedzę,  którą  będzie  można  wykorzystać  w  życiu

zawodowym. 

Wśród moich zainteresowań naukowych znajdują się m.in. kwestie łączące politykę z mediami i

nowymi technologiami, a także regionalizm, funkcjonowanie mniejszości narodowych i etnicznych,

współczesne procesy migracyjne, polityka miejska i polityka historyczna. Jednak ostateczny wybór

temat pracy dyplomowej będzie zależał od studenta, jego zainteresowań i planów zawodowych oraz

dostępnych  materiałów.  Zachęcam  do  samodzielnej  pracy,  zarazem  zwracając  uwagę  na

systematyczność i terminowość realizacji zadań. 
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Seminarium: Administracja Państwa i Samorządu

Kierując  się  doświadczeniem  i  obserwacjami  wyniesionymi  z  Uniwersytetu  Adama

Mickiewicza w Poznaniu, tworząc nowe seminarium kieruję się kilkoma zasadami:

 Określam obszar zagadnień tworzących problematykę seminarium, a mianowicie szeroko pojęte

kwestie funkcjonowania polskiego systemu administracji państwa i samorządu, uwzględniając

realia – specyfikę członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 Wybór tematu dla poszczególnych osób wynika przede wszystkim z osobistych zainteresowań

studentów,  często  związanych  z  ich  miejscami  pracy  (np.  urząd  miasta  i  gminy,  starostwo

powiatowe itp.).

W drodze dyskusji rodzi się wstępna, a później końcowa wersja tematu, prezentowana przez

studenta na karcie dyplomanta.

Student piszący pracę, na każdym jej poziomie, ma prawo do konsultacji nie tylko podczas

planowanych godzin w planie studiów, ale także np. na indywidualnej konsultacji w umówionych

godzinach – w kontakcie osobistym w p. 220A lub w sposób zdalny.

Do dyspozycji  studentów stawiam swoją bibliotekę domową, zawierającą m.in.  monografie

tematyczne,  dalej  wydawnictwa  źródłowe  (np.  polskie  konstytucje).  Część  tych  zbiorów

przekazałem do Biblioteki Głównej, do wydzielonej części humanistycznej.

Seminarium: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Cechą wyróżniającą skład osobowy seminariów z tej specjalności jest zwykle grupa żołnierzy

zawodowych z koszalińskiej dywizji, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, niekiedy Straży

Pożarnej czy Straży Miejskiej.

Seminarzyści  najczęściej  deklarują  pisanie  pracy  z  obszaru  swojego  zawodu.  Staramy  się

sprostać takim oczekiwaniom, szczegółowo dyskutując nad propozycjami studentów. Ułatwiamy

kontakty do instytucji, archiwów i bibliotek. Mając wyspecjalizowaną własną bibliotekę z szeroko

pojętej  historii  wojen  i  wojskowości,  biografistyki  wojskowej,  zawierającą  także  monografie

dotyczące NATO i członkowskich sił zbrojnych itp., stawiam zasób ten do dyspozycji studentów.

O tym, iż seminaria z tej specjalności spełniają swoją rolę, m.in. świadczy udział studentów w

wieczornicach  historycznych  organizowanych  przez  Wydział  Humanistyczny,  pytania  o  studia

podyplomowe i  możliwość pisania doktoratów, co w przeszłości, w wielu wypadkach udało się

pomyślnie zrealizować.

Zarządzaniem kryzysowym interesuje  się coraz większa liczba chętnych,  poszukujących na

tym obszarze przyszłości zawodowej.

Podobnie  jak  na  APiS,  struktura  stwarza  możliwość  konsultacji  także  poza  godzinami

przyznanymi na seminaria.



Dr hab. Michał Polak, prof. PK

I stopień -Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

W ramach seminarium na specjalności Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe podejmiemy się 

próby zbadania lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych aspektów zapewniania 

bezpieczeństwa ludności. Trwająca pandemia jest doskonałym przykładem międzynarodowej skali 

potencjalnych zagrożeń, jakie mogą dotknąć współczesne społeczeństwa. Naszym głównym 

zadaniem na seminarium będzie zbadanie realizacji zadań państwowych i samorządowych w 

zakresie bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego  poprzez analizę konkretnych 

przykładów z naszego otoczenia. 

Na seminarium każdy dyplomant będzie traktowany indywidualnie, porozmawiamy o waszych 

dotychczasowych doświadczeniach, zainteresowaniach oraz planach zawodowych i na tej 

podstawie wypracujemy wspólnie temat pracy dyplomowej, który możliwie najpełniej wpisze się w

Wasze oczekiwania. Dzięki temu prace dyplomowe nie będą tylko kolejną „pracą na zaliczenie” ale 

staną się opracowaniami potwierdzającymi Wasze kwalifikacje zawodowe. Będzie to ważne 

podsumowanie Waszych studiów europeistycznych I stopnia – z którego będziecie mogli być 

dumni.

II stopień - APiS

W ramach seminarium na specjalności Administracja Państwa i Samorządu zajmiemy się 

obszernym zagadnieniem funkcjonowania państwa i samorządu w realiach członkostwa Polski w 

Unii Europejskiej. W pracach dyplomowych podejmiemy różne zagadnienia związane z lokalnymi i

regionalnymi przykładami działania administracji państwowej, jak również jednostek samorządu 

terytorialnego, zakładów budżetowych różnego typu, których działanie jest ważne dla 

funkcjonowania państwa oraz zaspokajania potrzeb obywateli. Bazując na konkretnych przykładach

z naszego otoczenia, jak również w skali kraju i Europy, podejmiemy próbę oceny realizacji tych 

zadań.

Na seminarium każdy dyplomant będzie traktowany indywidualnie, porozmawiamy o waszych 

dotychczasowych doświadczeniach, zainteresowaniach oraz planach zawodowych i na tej 

podstawie wypracujemy wspólnie temat pracy dyplomowej, który możliwie najpełniej wpisze się w

Wasze oczekiwania. Dzięki temu prace dyplomowe nie będą tylko kolejną „pracą na zaliczenie” ale 

staną się opracowaniami o charakterze pierwszej pracy naukowej, badającymi różne przykłady 

funkcjonowania państwa i samorządu. Będzie to ważne podsumowanie Waszych studiów 

europeistycznych II stopnia – z którego będziecie mogli być dumni.


