
  

 

Wykaz obszarów tematycznych seminariów dyplomowych 

na kierunku Stosunki międzynarodowe 

2021/2022 

 

Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Gil E-mail: agil@student.pwszchelm.pl 

Zakres tematyczny prac licencjackich 

 

• Relacje dwu- bądź wielostronne państw obszaru euroazjatyckiego bądź śródziemnomorskiego 

• Oddziaływanie mocarstw światowych na regiony Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu, Azji Wschodniej i 

Południowo-wschodniej czy Bałkanów 

• Działalność organizacji międzynarodowych w środowisku politycznym 

• Historia stosunków międzynarodowych – wybrane zagadnienia z ostatnich dekad 

• Problemy społeczne, gospodarcze czy humanitarne współczesnego świata 

 

 

Prowadzący: dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. PWSZ w Chełmie E-mail: wlodos@yahoo.com 

Zakres tematyczny prac licencjackich 

 

• Mniejszości narodowe i etniczne w kontekście stosunków międzynarodowych 

• Konflikty we współczesnych stosunkach międzynarodowych  

• Sytuacja na Ukrainie i jej rezonans we współczesnym świecie  

• Polityka historyczna i jej rola we współczesnym świecie 

• Kultura, sport, sztuka w stosunkach międzynarodowych 

• Relacje bilateralne Polski z wybranymi krajami. Ujęcia problemowe 

• Ideologie i religie we współczesnym świecie jako czynnik stosunków międzynarodowych 

 

 

Prowadzący:  dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. PWSZ w Chełmie E-mail: anwaw@wp.pl 

Zakres tematyczny prac licencjackich 

 

• Wpływ wybranych narracji historycznych na relacje międzynarodowe  

• Współczesny terroryzm jako narzędzie osiągania celów geopolitycznych 

• Współpraca polskich służb granicznych z formacjami innych państw i jej wpływ na stan bezpieczeństwa  

       międzynarodowego  

• Czy geopolityczne położenie Antarktydy i jej bogactwa naturalne mogą się stać  przyczyną wybuchu III  

       wojny światowej 

• Trendy ekonomiczne i ich wpływ na gospodarkę globalną  

• Współczesne relacje polityczne Polski z krajami Unii Europejskiej 

 

Prowadzący: dr Jurij Hajduk E-mail: jehajduk@wp.pl  

Zakres tematyczny prac licencjackich 

 

• Obszar państw byłego ZSRR a zachodzące między nimi relacje o charakterze politycznym, społecznym i  

       kulturalnym 

• Ukraina i jej miejsce we współczesnej polityce międzynarodowej: perspektywa polityczna, społeczna i  

       kulturalna 

• Media a współczesne konflikty międzynarodowe 

• Media jako narzędzia wpływu aktorów nie państwowych (ugrupowań terrorystycznych) na politykę  

       międzynarodową  

• Rosja i jej polityka zagraniczna  

• Unia Europejska a państwa byłego ZSRR 

• Polska polityka wschodnia 
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