
Europeistyka - studia stacjonarne I i II stopnia 

Zagadnienia egzaminacyjne 

 

I stopień: 

 

Podstawy nauk humanistycznych i społecznych: 

1. Znaczenie filozofii dla powstania i rozwoju nauk humanistycznych i społecznych. 

2. Podziały nauk – rys historyczny i metodologiczny. 

3. Kultura i cywilizacja jako przedmiot nauk humanistycznych i społecznych. 

4. Europa i proces europeizacji jako przedmioty myśli humanistycznej i społecznej. 

5. Człowiek wobec siebie i innych. 

 

Psychologia społeczna: 

6. Dysonans poznawczy i sposoby jego redukowania. 

7. W jaki sposób poznajemy samych siebie i innych? 

8. Konformizm i jego rodzaje. 

9. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja.  

10. Klasyczne eksperymenty psychologii społecznej – przebieg, rezultaty, wnioski.  

 

Przemiany społeczne w Europie: 

11. Źródła i trwałość podziału na Europę Zachodnią i Wschodnią. 

12. Wpływ II wojny i podziału bipolarnego świata na przemiany społeczne w Europie. 

13. Przemiany obyczajowe i stylu życia w Europie w 2 połowie XX wieku. 

14. Upadek komunizmu i wschodnie rozszerzenie UE. 

15. Idea jedności europejskiej po II wojnie światowej. 

 

Zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczych 

16. Wpływ ekonomii na życie społeczne. 

17. Uczestnicy życia gospodarczego. 

18. Rynek i jego rodzaje. 

19. Definicje popytu i podaży. 

20. Model konkurencji doskonałej. 

 

Techniki argumentacji: 

21. Wnioskowanie dedukcyjne a wnioskowanie indukcyjne. 

22. Formalna a materialna poprawność wnioskowania. 

23. Najczęstsze błędy argumentacji. 

24. Racjonalne techniki argumentacyjne.  

25. Psychologiczne zasady wywierania wpływu na ludzi. 

 

Polska w UE: 

26. Geneza Unii Europejskiej i historia akcesji Polski do jej struktur. 

27. Rola Polski w Unii Europejskiej. 

28. Korzyści dla Polski z członkostwa w Unii Europejskiej. 

29. Rola funduszy unijnych w Polsce. 

 

Edukacja medialna 

30. Rodzaje licencji na oprogramowanie komputerowe. 
31. Malware - rodzaje i zapobieganie. 
32. Przetwarzanie w chmurze a tradycyjne programy klienckie. 

33. Rozszerzenia plików - rola i główne rodzaje. 

 

Prawo i system instytucjonalny UE 

34. Struktura instytucjonalna UE 

35. Zasady obowiązywania prawa UE w krajowym porządku prawnym. 

36. Sądy Unii Europejskiej. 

 



Wiedza o gospodarce narodowej 

37. Różnice między produktem krajowym brutto a produktem narodowym brutto. 

38. Deficyt budżetowy, dług publiczny, rodzaje inflacji. 

39. Funkcje Banku Centralnego 

 

Etyka biznesu 

40. Podstawowe zagadnienia etyki biznesu.  

41. Instytucjonalizacja etyki w biznesie: rola, znaczenie oraz podstawowe funkcje programów i 

kodeksów etycznych w firmie. 

42. Przywództwo organizacyjne: rola lidera w kształtowaniu kultury organizacyjnej oraz etycznych 

zachowań pracowników.  

 

Opracowanie strategii i ewaluacja projektów 

43. Zasady, typy, modele ewaluacji projektów.  

44. Planowanie strategiczne. 

 

Mediacje i negocjacje: 

45. Techniki i strategie mediacji i negocjacji. 

46. Znaczenie procesów psychicznych i psychospołecznych w przebiegu mediacji i negocjacji.  

 

Specjalność: Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna 

47. Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie. 

48. Kultura jako praktyka. 

49. Płeć biologiczna a płeć kulturowa.  

50. Komunikacja werbalna i niewerbalna.  

 

Specjalność: Mobilność społeczna  

47. Horyzontalne i wertykalne wymiary mobilności społecznej. 

48. Mobilność a konwersja kapitałów (ekonomicznego, kulturowego, społecznego).  

49. Psychologiczne predykatory adaptacji do nowych warunków.  

50. Polityka migracyjna UE. 

 

Specjalność: Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna  

47. Cele i zadania edukacji zdrowotnej.  

48. Definicja ekonomii społecznej i jej funkcje. 

49. Konflikty etyczne związane z rozwojem nauk biomedycznych.  

50. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. 
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II stopień: 

 

Współczesne teorie socjologiczne: 

1. Teoria funkcjonalna w socjologii. 

2. Interakcjonizm symboliczny i jego zastosowania. 

3. Socjologia fenomenologiczna i praktyczne zastosowania Ervinga Goffmana. 

4. Nowoczesne/późnonowoczesne społeczeństwo – U. Beck, A. Giddens, U. Beck. 

5. Poszukiwanie ukrytych źródeł dominacji według Pierre'a Bourdieu. 

 

Historia idei 

6. Historia idei jako dziedzina wiedzy: cele, metody, przedmiot. 

7. Podstawowe rozumienia pojęcia idei: platońskie, kartezjańskie, nowoczesne (dziewiętnastowieczne 

historyczne rozumienie idei). 

8. Historia i czas w kulturze europejskiej. 

9. Warszawska szkoła historyków idei; główne założenia, przedstawiciele (A. Walicki, B. Baczko, 

L. Kołakowski, J. Szacki), relacje względem historii idei. 

 

Nowoczesna tożsamość Europy - zagadnienia filozoficzne: 

10. Nowoczesność w ujęciu M. Webera i J. Habermasa. 

11. Teoretyczne źródła nowoczesnej tożsamości Europy. 

12. Koncepcje filozoficzne analizujące nowoczesną tożsamość Europy (H.-G. Gadamer, , A. Giddens, M. 

Foucault, Ch. Taylor, R. Koselleck, O. Marquard). 

13. Nowoczesna autentyczność i nowoczesna podmiotowość (Ch. Taylor). 

 

Globalizacja i rozwój lokalny 

14. Globalizacja i opór - charakterystyka zjawisk. 

15. Procesy globalizacyjne a prawa własności intelektualnej. 

16. Organizacje pozarządowe w zglobalizowanym świecie. 

17. Rozwój lokalny a regionalny. Teorie rozwoju lokalnego; 

18. Aktywizacja społeczności lokalnych; 

19. Modele budowania strategii rozwoju lokalnego. 

 

Kontrkultura i kultury alternatywne 

20. Kultura, kontrkultura, kultura alternatywna - charakterystyka i wzajemne relacje. 

21. Światopoglądowe tło i funkcje kultur alternatywnych. 

22. Kultura sprzeciwu a demokracja. 

23. Geneza i społeczno-polityczne tło ruchów kontrkulturowych - Europa i Ameryka Płn. 

 

Socjotechniki: 

24. Pojęcie i typy propagandy. 

25. Techniki manipulacji medialnych. 

26. Wojna informacyjna przeciwko państwu. 

27. Pojęcie i techniki dezinformacji. 

 

Społeczeństwo obywatelskie: 

28. Teorie społeczeństwa obywatelskiego. 

29. Trzeci sektor. 

30. Demokracja partycypacyjna. 

31. Organizacje pożytku publicznego. 

 

Polityka UE 

32. Historia kształtowania się Unii Europejskiej. 

33. Typy polityk realizowanych przez UE (np. spójności, rolna, etc.) 

 

Polityka finansowa UE 

34. Budżet ogólny UE. 

35. Perspektywy finansowe UE - geneza, zasady funkcjonowania. 



36. Unia walutowa - strefa EURO. Geneza, zasady działania. 

 

Teoria kultury  

37. Podstawowe teorie kultury.  

38. Charakterystyka wybranej epoki historii kultury europejskiej. 

 

Mediacje międzykulturowe 

39. Wielokulturowość jako wyzwanie współczesnej Europy. 

40. Przyczyny konfliktów i sposoby przeciwdziałania konfliktów międzykulturowych.  

 

Protokół dyplomatyczny 

41. Zasady współczesnego protokołu dyplomatycznego. 

42. Protokół dyplomatyczny w tradycji polskiej.  

 

Sztuka Europy 

43. Geneza narracyjnej formy sztuki Zachodu. 

44. Ciało i duchowość w kulturze i sztuce Europy. 

 

Zasady europejskiej współpracy administracyjnej 

45. Prawo polskie a prawo europejskie. 

46. Przepisy prawa regulujące europejską wspólnotę administracyjną.  

 

Ekologia ludzkiego środowiska 

47. Wartościowanie przestrzeni. 

48. Ewolucja przestrzeni prywatnych i publicznych. 

 

Religie w Europie: 

49. Religie współczesnej Europy i ich światopoglądy. 

50. Wpływ religii chrześcijańskiej na rozwój cywilizacji europejskiej. 
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