
Wykaz obszarów/tematyk badawczych do dyscypliny nauki o polityce  

w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na rok akademicki 2022/2023 

 

Imię i nazwisko promotora Preferowane tematyki/obszary badawcze 

Dr hab. Bogdan Browarek  1. Polityka etniczna. 
2. Bezpieczeństwo etniczne i kulturowe. 
3. Mniejszości narodowe i etniczne. 
4. Polonia. 
5. Migracje. 
6. Polityka migracyjna. 

Dr hab. Aneta Dawidowicz, 
prof. UMCS 

1. polska myśl polityczna XIX i XX wieku,  
2. współczesna polska myśl polityczna,  
3. biografistyka,  
4. publicystyka polityczna,  
5. myśl narodowa i nacjonalistyczna w Polsce,  
6. prasa polityczna Narodowej Demokracji,  
7. komunikowanie polityczne, 
8. problematyka narodowa 

Dr hab. Agnieszka Demczuk 1. Międzynarodowe i krajowe systemy ochrony praw człowieka 
2. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, 
międzynarodowa odpowiedzialność i trybunały karne 
3. Społeczne, polityczne i prawne aspekty funkcjonowania 
społeczeństwa informacyjnego 
4. Propaganda, dezinformacja i zjawisko mowy nienawiści we 
współczesnym świecie 
5. Wolność wypowiedzi i jej ograniczenia, prawo mediów, prawo 
do informacji publicznej we współczesnym świecie 

Dr hab. Hanna Dumała 1. Studia regionalne – regiony międzynarodowe (przede 
wszystkim Europa i Afryka), regionalizm. 
2. Paradyplomacja – międzynarodowa (dwu- i wielostronna) 
współpraca subpaństwowych jednostek terytorialnych: miasta 
partnerskie, międzynarodowe związki i stowarzyszenia miast i 
regionów, euroregiony, Europejskie Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej (EUWT). 
3. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – ekonomiczne 
zagrożenia bezpieczeństwa, dyplomacja gospodarcza, pomoc 
rozwojowa. 

Dr hab. Katarzyna Stachurska-
Szczesiak 

I) rozwoju samopodtrzymującego (sustainable development) 
• koncentracja na problemach i wyzwaniach cywilizacyjnych, 
takich jak strategie rozwoju, zmiany klimatyczne, migracje, 
zarządzanie w środowisku międzynarodowym, procesy 
gospodarcze, pozamilitarne wymiary bezpieczeństwa itp. 
II) integracji europejskiej, z naciskiem na południowy wymiar 
działań Unii Europejskiej 
• koncentracja na stosunkach euro-arabskich i procesach 
transformacji w państwach Maghrebu 

Dr hab. Dariusz Kondrakiewicz 1. Zmiany systemu międzynarodowego po zakończeniu zimnej 
wojny.  
2. Wielkie mocarstwa w stosunkach międzynarodowych.  
3. Polityka zagraniczna USA.  
4. Uchodźcy w stosunkach międzynarodowych.  
5. Prognozowanie w stosunkach międzynarodowych 

Dr hab. Monika Kowalska 1. konstytucjonalizm współczesny 
2. system polityczny Rzeczypospolitej Polskiej 



3. parlamentaryzm polski i jego historia 
4. wybory i prawo wyborcze 
5. instytucje władzy wykonawczej 
6. organy ochrony prawnej 
7. przemiany ustrojowe i instytucjonalne we współczesnych 
państwach demokratycznych  
8. systemy polityczne współczesnych demokracji 

Dr hab., prof. UMCS Katarzyna 
Krzywicka 

1. Stosunki międzynarodowe w regionie Ameryki Łacińskiej i 
Karaibów 
2. Systemy polityczne państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów 
3. Bezpieczeństwo i siły zbrojne w państwach Ameryki Łacińskiej i 
Karaibów 
4. Prawa człowieka regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów 
5. Stosunki państwo – związki wyznaniowe 
6. Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa 
7. Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe państw 

Dr hab. Katarzyna Kuć-
Czajkowska 

1.  samorząd terytorialny, w tym w ujęciu porównawczym: 
Polska, państwa Europy Wschodniej, państwa Europy Zachodniej 
2. miasta, metropolie, miejskie obszary funkcjonalne, obszary 
metropolitalne, aglomeracje, w szczególności ich organizacja, 
ustrój, sposób zarządzania,  
3. społeczeństwo informacyjne 
4. pozyskiwanie środków UE przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

Dr hab., prof. UMCS Krystyna 
Leszczyńska-Wichmanowska 

1. Systemy polityczne państw współczesnych. 
2. Problemy transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce po 
1989 roku. 
3. Elity władzy publicznej. 
4. Zagadnienia równouprawnienia i partycypacji kobiet w sferze 
publicznej w Polsce, Europie i świecie. 
 

Prof. dr hab. Marek Pietraś 1) teorie stosunków międzynarodowych;  
2) bezpieczeństwo międzynarodowe, jego niewojskowe wymiary, 
kulturę strategiczną państw, nową jakość konfliktów;  
3) międzynarodową politykę ekologiczną;  
4) ład międzynarodowy i instytucje międzynarodowe;  
5) procesy globalizacji;  
6) stosunki międzynarodowe w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Prof. dr hab. Maria 
Marczewska-Rytko 

1. Myśl społeczna i polityczna 
2. Ruchy społeczne i polityczne 
3. Demokracja partycypacyjna, deliberatywna, bezpośrednia, 
elektroniczna 
4. Relacje religia-polityka 
5. Marketing polityczny 

Dr hab., prof. UMCS Katarzyna 
Marzęda-Młynarska 

1. Nietradycyjne zagrożenia bezpieczeństwa: migracje, 
bezpieczeństwo żywnościowe. 
2. Wybrane problemy międzynarodowej ekonomii politycznej – 
korporacje transnarodowe, procesy globalizacji, międzynarodowa 
polityka rozwojowa 
3. Polityka zagraniczna Polski. 
4. Global governance – zarządzanie w stosunkach 
międzynarodowych 

Dr hab., prof. UMCS Ewelina 
Podgajna 

- Historia idei. 
- Dzieje ruchu ludowego i ideologii agraryzmu. 
- Ludowe partie polityczne w Europie i Polsce. 



- Komunikowanie polityczne w starych i nowych mediach. 
- Prasa polityczna: historia i współczesność. 
- Publicystyka polityczna. 
- Biografistyka. 

Dr hab., prof. UMCS Katarzyna 
Radzik-Maruszak 
 

1. Administracja publiczna (instytucje, organy, kompetencje, 
zadania, e-administracja) 
2. Samorząd terytorialny (instytucje, organy, kompetencje, 
zadania) 
3. Lokalne współrządzenie (local governance) w ujęciu 
porównawczym 
4. Partycypacja i uczestnictwo obywatelskie (ewolucja, nurty, 
narzędzia i instrumenty, grupy wykluczone, demokracja 
przedstawicielska, demokracja partycypacyjna, deliberacja) 
5. Zrównoważony rozwój lokalny (transformacja, nowe źródła 
energii) 
6. Państwa skandynawskie (administracja publiczna) 

Dr hab. Mariusz Sienkiewicz 1. Zarządzanie publiczne  
2. Samorząd terytorialny (finanse, zarządzanie, ustrój i 
organizacja, funkcjonowanie) 
3. Innowacje (polityka, instrumenty, system) 
4. Rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie 
międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym 
5. Fundusze europejskie i zarządzanie projektami 
6. Zamówienia publiczne w Polsce i Unii Europejskiej 
7. Polityka lokalna i regionalna 
8. Partycypacja społeczna – good governance 
9. E-administracja 

Prof. dr hab. Wojciech Sokół  1. Współczesne systemy polityczne; instytucje polityczne; 
legitymizacja władzy, przywództwo polityczne 
2. Systemy wyborcze; polityka reform wyborczych; polityczne 
konsekwencje systemów wyborczych 
3. Partie polityczne i systemy partyjne; wymiar strukturalny i 
funkcjonalny; marketing partii politycznych; strategie partii 
politycznych; koalicje partyjne 
4. Bezpieczeństwo militarne; system obronny państwa; 
bezpieczeństwo militarne w myśli politycznej partii politycznych 
 

Dr hab. Marcin Wichmanowski 1. Polska myśl polityczna 
2. Ruch ludowy 
3. Najnowsza historia polityczna Polski 
4. Biografistyka 
5. Lobbing polityczny  
6. Regionalistyka 
7. Ruchy społeczne i polityczne 

Dr hab., prof. UMCS  Wojciech 
Ziętara 

1. Współczesne ruchy polityczne. 
2. Nowe ruchy społeczne. 
3. Organizacje międzynarodowe ruchów politycznych. 
4. Organizacje doradcze typu think tanki. 
5. Historia doktryn i ruchów politycznych. 
 

 

 


