
 

 

WOS w pigułce 

9 marca – sala 109 CE UW, al. Niepodległości 22 

10.00 – kilka słów o nowym kierunku studiów: prof. dr hab. Jacek Wojnicki - Zastępca Dyrektora ds. 

dydaktycznych i jakości kształcenia, IE WNPiSM UW; dr Kamil Zajączkowski - Zastępca Dyrektora 

ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej, CE UW 

System polityczny RP 

10.15 – prowadzący: prof. dr hab. Jacek Wojnicki, Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych i jakości 

kształcenia, IE WNPiSM UW 

• Konstytucja RP 

• Prezydent, Parlament, Rada Ministrów RP 

• Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego 

• Samorząd terytorialny w Polsce 

• Sądy i Trybunały 

Unia Europejska 

12.00 – prowadzący: prof. dr hab. Bogdan Góralczyk, dyrektor CE UW 

• Historia integracji: geneza i przebieg, koncepcje integracji, rozszerzenia, Ojcowie założyciele 

UE 

• Definicja UE 

• Kryteria kopenhaskie przystąpienia do UE 

• Zmiany w Unii po traktacie z Lizbony 

• Kryzysy, z którymi zmaga się aktualnie UE 

14.00 - przywitanie uczestników przez prof.dr hab. B. Góralczyka, dyrektora CE UW i prof.dr hab. K. 

Wojtaszczyka, dyrektora IE, WNPiSM UW 

14.15 - prowadzący: prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk, dyrektor IE WNPiSM UW 

„Unia Europejska – wielopłaszczyznowa wspólnota Europejczyków” 

 

 

 



 

 

 
16 marca - sala 109 CE UW, al. Niepodległości 22 

Instytucje Unii Europejskiej 

10.00 – prowadzący: dr hab. M. Witkowska, IE WNPiSM UW 

• Podstawowe i pomocnicze instytucje UW (cele, członkowie, siedziby, kompetencje) 

• Traktaty europejskie 

• Wybrane obszary działalności UE 

Polityka i państwo 

12.00 – prowadzący: prof. dr hab. Jacek Wojnicki, Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych i jakości 

kształcenia, IE WNPiSM UW 

• Ideologia, doktryna, program – definicje i różnice 

• Myśli polityczne: liberalizm, konserwatyzm, socjaldemokracja, komunizm, faszyzm, 

chrześcijańska demokracja 

• Partie polityczne: definicja, funkcje, typy partii 

• Systemy partyjne 

• Systemy wyborcze 

• Polska scena polityczna 1989-2018 

• Państwo: pojęcie, funkcje, powstanie, upadek, władza państwowa 

• Modele ustrojowe państw demokratycznych 

• Demokracja – pojęcie, geneza, podział 

• Zasady współczesnej demokracji 

• Trójpodziałwładzy – geneza, charakterystyka 

Społeczeństwo 

14.00 – prowadzący: dr Agnieszka Chmielewska, Zastępca Dyrektora ds. studenckichCE UW 

• Grupa społeczna 

• Obywatelstwo 

• Naród 

 



 

 

23 marca – aula im. prof. Jana Baszkiewicza, WNPiAM UW, ul. Krakowskie Przedmieście 

26/28 

Prawo 

10.00- dr Karolina Boiret, IE WNPiSM UW 

• Państwo prawa (definicja, geneza, cechy państwa prawa) 

• Podstawowe pojęcia prawne: akt normatywny, norma prawna, przepis prawny, sankcje, 

wykładnia prawa, prawo naturalne a prawo pozytywne 

 

11.45: Prowadzący: dr hab. Marcin Olszak, CE UW 

• Funkcje prawa 

• Rodzaje i gałęzie prawa 

• System źródeł prawa w RP: hierarchia aktów prawnych w Konstytucji RP i charakterystyka 

danego rodzaju aktów 

• Elementy prawa konstytucyjnego (podstawowe zasady ustroju RP wynikające z Konstytucji), 

karnego (definicje i zasady prawa karnego, postępowanie karne), administracyjnego  

Stosunki międzynarodowe i problemy świata 

13.00 – prowadzący: dr Kamil Zajączkowski, - Zastępca Dyrektora ds. badań naukowych 

i współpracy międzynarodowej, CE UW 

• Stosunki międzynarodowe (uczestnicy stosunków międzynarodowych, podmioty prawa 

międzynarodowego, globalna północ i globalne południe, ład międzynarodowy) i relacje z 

sąsiadami 

• Problemy demograficzne 

• Globalizacja 

• Konflikty zbrojne, terroryzm (wybrane zamachy terrorystyczne i konflikty zbrojne na świecie, 

rozwiązywanie konfliktów, wybrane organizacje terrorystyczne) 

• Problemy ekologiczne 

• Charakterystyka i geneza każdego z powyższych konfliktów 

 

 

Organizacje międzynarodowe i prawa człowieka 



 

 

15.00 – prowadzący:  dr Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, IE WNPiSM UW 

• Organizacje międzynarodowe: podział, definicja, funkcje 

• ONZ – historia, organy, zadania 

• Pakt Północnoatlantycki (NATO) 

• Rada Europy 

• OBWE 

• Asuan 

• Organizacje i ugrupowania regionalne 

• Organizacje i ugrupowania gospodarcze 

• System ochrony praw człowieka (charakter, historia, organizacje pozarządowe) 

• Historia powstania każdej z organizacji, członkowie, organy, zadania, cele, działalność) 


