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ZAGADNIENIA (przykładowe): 

� Doktryny społeczno-polityczne. Zakres ich obecności na polskiej scenie poli-
tycznej oraz wpływ na aktywność społeczną;  

� Geneza, dynamika i kierunek przeobrażeń społeczno-politycznych w Polsce na 
tle porównawczym; 

� Transformacja polityczna w Polsce. Przypadek czy prawidłowość?;  
� Wybory do Sejmu i Senatu w 1989, 1991, 1993, 1997, 2001 oraz 2005 r.; 
� Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.; 
� Wybory prezydenckie w 1990 r., 1995, 2000 i 2005 r. Analiza porównawcza; 
� Miejsce i rola "Solidarności" w przeobrażeniach systemowych w Polsce; pyta-

nia o status zbiorowości zorganizowanej i przyszłość "S"; 
� Analiza sposobów organizowania i sprawowania władzy w Polsce - refleksje 

modelowe; 
� Strukturalno-funkcjonalne aspekty przeobrażeń społeczno-politycznych i go-

spodarczych w Polsce na tle porównawczym;  
� Organizacja i prowadzenie kampanii wyborczej – próba analizy socjologiczno-

teoriopolitycznej stylów i efektów wybranych kampanii wyborczych;  
� System partyjny; od monopartii do pluralizmu – przesłanki społeczno-

polityczne, przebieg procesu oraz skutki; 
� Kultura polityczna Polaków (osobliwie grup przywódczych) w fazie zmiany poli-

tycznej; zastosowalność koncepcji modelowych; 
� „Okrągły stół” w 1989 r. – geneza, przebieg, efekty; sukces czy porażka?; 
� Analiza stylów uprawiania polityki w Polsce na tle doświadczeń światowych;  
� Monografie problemów osobliwych (szczególnych): miasta, gminy, organizacji, 

stowarzyszenia...; 
� Miejsce i rola polskiego kościoła katolickiego w życiu publicznym; 
� Miejsce i rola organizacji pozarządowych w życiu publicznym; 
� Polski droga demokracji; szanse i zagrożenia; analiza strukturalno-

funkcjonalna; 
� Formy zorganizowania społecznego (organizacje społeczne i polityczne - orga-

nizacje pozarządowe) i efektywność ich działalności;  
� Aktywność i inicjatywy lokalne oraz ich efektywność – agregacja, artykulacja, 

warunki harmonizowania interesów;  
� Cele i efektywność (funkcjonalność) działania wybranych instytucji publicznych 

(w tym osób prawnych); 
� Lobbying w życiu publicznym – istota, cele, instrumenty; 
� Polityka zagraniczna RP - istota, cele, przeobrażenia; 
� Miejsce i rola Polski w Europie.  
Uwaga: 

Wyróżnione tematy nie przesądzają o wyborze zagadnień. Pozostaje to kwestią otwartą, roz-
strzyganą przez zainteresowanego.  

Zapraszam ponadto do przejrzenia http://www.astercity.net/~janowski (pole na-

ukowo-badawcze ew. promotora; także link – dydaktyka).  
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