
Warsztaty „WOS w pigułCE” 2017 - harmonogram 

Miejsce: Centrum Europejskie UW (Al. Niepodległości 22), sala 109 
 

PIERWSZE ZAJĘCIA:  SOBOTA 04.03.2017 
 
11:00 - 13:00 – Czym jest Unia Europejska? 
Prowadzący: prof. dr hab. Bogdan Góralczyk 

 
I. Historia integracji: geneza i przebieg, koncepcje integracji, rozszerzenia, Ojcowie 

Założyciele Unii Europejskiej 
II. Definicja Unii Europejskiej 

III. Kryteria kopenhaskie przystąpienia do Unii  
IV. Zmiany w Unii po traktacie z Lizbony 
V. Kryzysy, z którymi zmaga się aktualnie Unia Europejska  

 
13:00 - 13:15 Przerwa 

 
13:15 - 15:15 Unia Europejska w świecie  
Prowadzący: prof. dr hab. Bogdan Góralczyk 
 

I. Czym jest ład światowy  
II. Łady światowe na przestrzeni dziejów 

III. Świat po 1989 i 2008 roku 
IV. Pozycja Unii na arenie międzynarodowej i stosunki zewnętrzne Unii 

 

DRUGIE ZAJĘCIA: SOBOTA 11.03.2017 
 
11:00  - Wstęp 
 
11:15 - 12:15 Społeczeństwo  
Prowadzący: dr Agnieszka Chmielewska 

 
I. Grupa społeczna – definicja, cechy, rodzaje (małe/duże, otwarte/zamknięte, 

formalne/nieformalne, pierwotne/wtórne) 
II. Obywatelstwo – definicja, nabywanie obywatelstwa (prawo krwi/ziemi, 

małżeństwo), społeczeństwo obywatelskie (definicja, przejawy funkcjonowania 
takiego społeczeństwa) 

III. Naród – definicja, tożsamość narodowa, mniejszości narodowe i etniczne (definicje, 
różnice, wymienienie mniejszości w Polsce), postawy wobec narodu (patriotyzm, 
nacjonalizm, szowinizm, kosmopolityzm) 
 

Przerwa 12:30-12.45 
 
12:45 - 13:45 Polityka  
Prowadzący: dr Agata Dziewulska 

 
I. Ideologia, doktryna, program – definicje i różnice 

II. Myśli polityczne: Liberalizm, Konserwatyzm, Socjaldemokracja, Komunizm, Faszyzm, 
Chrześcijańska Demokracja (geneza, wizja człowieka, społeczeństwa, gospodarki i 
państwa wg danej myśli, główni przedstawiciele) 



III. Partie polityczne: definicja, funkcje, typy partii (podział ze względu na cele 
partii/zadania/sposób zorganizowania) 

IV. Systemy partyjne (jednopartyjny/dwupartyjny/wielopartyjny i jego odmiany) 
V. Systemy wyborcze 

VI. Polska scena polityczna 1989-2015 
 

Przerwa 14:00-14:15 
 

14:15 - 16:15 Państwo  
Prowadzący: dr Agata Dziewulska 

 
I. Państwo: pojęcie, funkcje, powstanie i upadek państwa, władza państwowa (definicja, 

trzy typy legitymizacji), podziały państw (unitarne/złożone, 
demokratyczne/autorytarne, republika/monarchia) 

II. Modele ustrojowe państw demokratycznych: system prezydencki, semiprezydencki, 
parlamentarny, kanclerski (zasady funkcjonowania, przykłady państw z danymi 
systemami), relacje państwo-Kościół 

III. Demokracja – pojęcia, geneza, podział: bezpośrednia/pośrednia i ich formy, 
demokratyczne wybory, zagrożenia demokracji 

IV. Zasady współczesnej demokracji (suwerenności narodu, podziału władzy, reprezentacji, 
pluralizmu, państwa prawa, konstytucjonalizmu, poszanowania praw mniejszości) 

V. Trójpodział władz: geneza, twórcy, charakterystyka podziału 
 

TRZECIE ZAJĘCIA: SOBOTA 18.03.2017 

 
11:00 – 14:15 Prawo  
Prowadzący: dr hab. Wojciech Gagatek 

 
I. Podstawowe pojęcia prawne: akt prawny, norma prawna, przepis prawny, sankcje, 

wykładnia prawa, prawo naturalne a prawo pozytywne itp.  
II. Funkcje prawa 

III. Rodzaje i gałęzie prawa 
 

Przerwa 12:30 – 12:45  
 

IV. System źródeł prawa w RP: Hierarchia aktów prawnych w Konstytucji RP i 
charakterystyka danego rodzaju aktów  

V. Elementy prawa konstytucyjnego (podstawowe zasady ustroju RP wynikające z 
Konstytucji), karnego (definicje i zasady prawa karnego, postępowanie karne) 
cywilnego i rodzinnego, prawo administracyjne 

VI. Państwo prawa (definicja, geneza, cechy państwa prawa) 
 

14:30 – 16:30 Instytucje Unii Europejskiej 
Prowadzący: dr doc. Artur Adamczyk 
 

I. Podstawowe i pomocnicze instytucje UE (cele, członkowie, siedziby, kompetencje) 
II. Traktaty europejskie 

III. Wybrane obszary działalności UE 
 
 
 



CZWARTE ZAJĘCIA: SOBOTA 25.03.2017 
 
11:00 - 13:30 Stosunki międzynarodowe i problemy dzisiejszego świata 
Prowadzący: dr Kamil Zajączkowski 
 

I. Stosunki międzynarodowe (uczestnicy stosunków i podmioty prawa 
międzynarodowego, globalna północ i globalne południe, ład międzynarodowy) i 
relacje z sąsiadami 

II. Problemy demograficzne 
III. Globalizacja 
IV. Konflikty zbrojne, terroryzm (wybrane zamachy terrorystyczne i konflikty zbrojne 

na świecie, rozwiązywanie konfliktów, wybrane organizacje terrorystyczne) 
V. Problemy ekologiczne  

VI. Charakterystyka i geneza każdego z powyższych problemów 
 
13:30 - 13:45 Przerwa 

 
13:45 - 16:00 Organizacje międzynarodowe i Prawa Człowieka  
Prowadzący: dr Kamil Zajączkowski 

  
I. Organizacje międzynarodowe: podział, definicja, funkcje 

II. ONZ – historia, organy, zadania 
III. Pakt Północnoatlantycki (NATO) 
IV. Rada Europy 
V. OBWE 

VI. ASEAN 
VII. Organizacje i ugrupowania regionalne   

VIII. Organizacje i ugrupowania gospodarcze 
IX. System ochrony praw człowieka (charakter, historia, organizacje pozarządowe) 
X. Historia powstania każdej z organizacji, członkowie, organy, zadania, cele, 

działalność 
 
Na zajęciach/po każdych zajęciach rozdawane lub udostępniane będą notatki i prezentacje 
merytoryczne uzupełniające do zajęć z logotypami organizatorów.  


