Europeistyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
Zagadnienia egzaminacyjne
I stopień:
Podstawy nauk humanistycznych i społecznych:
1. Powstanie polis i jego znaczenie dla powstania kultury filozoficznej.
2. Cechy charakterystyczne duchowego świata polis.
3. Znaczenie filozofii dla powstania i rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.
4. Własności nowożytnego ideału nauki: doświadczenie, technika, podmiot w nowej
konfiguracji wiedzy.
5. Geneza, funkcja i struktura jako podstawowe sposoby porządkowania zjawisk w naukach
humanistycznych i społecznych.
6. Koncepcja współczynnika humanistycznego wg F. Znanieckiego.
Psychologia społeczna:
1. Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny.
2. Poznanie społeczne: schematy i ich oddziaływanie.
3. Funkcje zachowania niewerbalnego.
4. Psychologia społeczna: Konformizm i jego rodzaje
Przemiany społeczne w Europie:
1. Źródła i trwałość podziału na Europę Zachodnią i Wschodnią
2. Wpływ II wojny i podziału bipolarnego świata na przemiany społeczne w Europie
3. Przemiany obyczajowe i stylu życia w Europie w 2 połowie XX wieku
4. Upadek komunizmu i wschodnie rozszerzenie UE
5. Porządek gospodarczy, polityczny i społeczny realnego socjalizmu.
6. Idea jedności europejskiej po II wojnie światowej
Mediacje i negocjacje:
1. Sposoby rozwiązywania konfliktu.
2. Strategie negocjacyjne i podaj warunki ich wykorzystywania.
3. Kadrowanie w negocjacjach i jego typy.

Zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczych
1. Uczestnicy życia gospodarczego
2. Czynniki wytwórcze
3. Rynek i jego rodzaje
4. Definicje popytu i podaży
5. Model konkurencji doskonałej

Wiedza o gospodarce narodowej
1. Różnice między produktem krajowym brutto a produktem narodowym brutto.
2. Deficyt budżetowy i dług publiczny.
3. Funkcje Banku Centralnego
4. Różnice między współczesnym cyklem koniunkturalnym a cyklem klasycznym
5. Rodzaje inflacji.

Edukacja medialna
1. Licencje Creative Commons a copyrights.
2. Rodzaje licencji na oprogramowanie komputerowe.
3. Malware – rodzaje i zapobieganie.
4. Przetwarzanie w chmurze a tradycyjne programy klienckie.
5. Rozszerzenia plików – rola i główne rodzaje.

Etyka biznesu
1. Etyka biznesu - rys historyczny.
2. Przedmiot etyki biznesu.
3. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility-CSR): historia
rozwoju koncepcji, podstawowe założenia, przykłady firm społecznie odpowiedzialnych.
4. Instytucjonalizacja etyki w biznesie: rola, znaczenie oraz podstawowe funkcje programów i
kodeksów etycznych w firmie.
5. Przywództwo organizacyjne: rola lidera w kształtowaniu kultury organizacyjnej oraz
etycznych zachowań pracowników.

Techniki argumentacji:
1. Opisz różnicę między wnioskowaniem dedukcyjnym a indukcyjnym.
2. Wyjaśnij, na czym polega formalna i materialna poprawność wnioskowania,
3. Omów pojęcie perswazji.
4. Przedstaw jedną z psychologicznych zasad wywierania wpływu na ludzi.
5. Podaj przykład wykorzystania jednej z technik: stopy w drzwiach, obiadu, scripta manent,
dużej prośby, niskiej piłki.

Polska w UE:
1. Geneza Unii Europejskiej i historia akcesji Polski do jej struktur.
2. Rola Polski w Unii Europejskiej.
3. Charakterystyka euroentuzjastów i eurosceptyków w Polsce.
4. Korzyści dla Polski z członkostwa w Unii Europejskiej.
5. Rola funduszy unijnych w Polsce.
6. Charakterystyka kampanii wyborczych przed referendum unijnym w Polsce.
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II stopień:
Filozofia dziejów:
1. Główne modele filozofii dziejów (optymizm, antyoptymizm, model teoretyczny, praktyczny,
teoretyczno-praktyczny).
2. Odmiany XX-wiecznego i najnowszego pesymizmu historiozoficznego.
3. Rozumienie Europy w różnych koncepcjach pluralizmu cywilizacyjnego.
Religie w Europie:
1. Religie współczesnej Europy i ich światopoglądy.
2. Wpływ religii chrześcijańskiej na rozwój cywilizacji europejskiej.
3. Źródła procesów sekularyzacji i desekularyzacji oraz prywatyzacji i deprywatyzacji religii.
Współczesne idee filozoficzne:
1. Idea bezzałożeniowości filozofii.
2. Wolność a odpowiedzialność w filozofii współczesnej.
3. Koncepcja kryzysu kultury.
Społeczeństwo obywatelskie:
1. Trzeci sektor.
2. Demokracja partycypacyjna.
3. Organizacje pożytku publicznego.
Historia idei
1. Historia idei jako dziedzina wiedzy: cele, metody, przedmiot.
2. Podstawowe rozumienia pojęcia idei: platońskie, kartezjańskie, nowoczesne
(dziewiętnastowieczne historyczne rozumienie idei).
3. Historia mentalności (Szkoła Annales); główne założenia, przedstawiciele, relacje względem
historii idei.
4. Warszawska szkoła historyków idei; główne założenia, przedstawiciele (A. Walicki, B.
Baczko, L. Kołakowski, J. Szacki), relacje względem historii idei.
Kultura i sztuka Europy
1. Geneza sztuki zachodniej w kontekście sporu o europejskie uniwersalia.
2. Ciało i duchowość w kulturze i sztuce Europy.
3. Estetyzacja rzeczywistości i teatralizacja życia codziennego jako wyraz przemian kultury
późnej nowoczesności.
4. Transkulturowość jako projekt cywilizacyjny.
Globalizacja
1. Globalizacja i opór – charakterystyka zjawisk.
2. Procesy globalizacyjne a prawa własności intelektualnej.
3. Pomoc zagraniczna w zglobalizowanym świecie.
4. Organizacje pozarządowe w zglobalizowanym świecie.
Kultura alternatywna
1. Kultura, kontrkultura, kultura alternatywna – charakterystyka i wzajemne relacje.
2. Przyczyny i funkcje kulturowych kontestacji.
3. Kultura sprzeciwu a demokracja.
4. Geneza i społeczno-polityczne tło ruchów kontrkulturowych – Europa i Ameryka Płn.
5. Wybrane zjawiska kultury alternatywnej – omówienie.

Socjotechniki:
1.
2.
3.
4.

Pojęcie i typy propagandy
Techniki manipulacji medialnych
Wojna informacyjna przeciwko państwu
Pojęcie i techniki dezinformacji

Współczesne teorie socjologiczne:
1. Teoria funkcjonalna w socjologii
2. Interakcjonizm symboliczny i jego zastosowania
3. Socjologia fenomenologiczna i praktyczne zastosowania Ervinga Goffmana
4. Użyteczność teorii wyboru racjonalnego
5. Poszukiwanie ukrytych źródeł dominacji według Pierre’a Bourdieu.

Antropologia przestrzeni
1. Wartościowanie przestrzeni;
2. Przestrzeń a miejsce, tożsamość miejsc;
3. Szata informacyjna przestrzeni miejskiej;
4. Ewolucja przestrzeni prywatnych i publicznych.
Rozwój lokalny
1. Rozwój lokalny a regionalny. Teorie rozwoju lokalnego;
2. Czynniki rozwoju lokalnego. Nowe kryteria lokalizacji inwestycji;
3. Aktywizacja społeczności lokalnych;
4. Partycypacja obywatelska i dialog społeczny;
5. Modele budowania strategii rozwoju lokalnego.

Polityka finansowa UE
1. Budżet ogólny UE
2. Perspektywy finansowe UE - geneza, zasady funkcjonowania
3. Unia walutowa – strefa EURO. Geneza, zasady działania.

Razem 50

