
Proponowane tematy projektów badawczych 2022/2023                                            

w dyscyplinie  nauki o polityce i administracji 

 

 
 dr hab. Artur Laska, prof. uczelni 

 

1. Problematyka z zakresu teorii i filozofii polityki, zwłaszcza zagadnień dotyczących 

władzy politycznej, artykulacji interesów i wartości, bezpieczeństwa, sprawiedliwości, a 

także socjotechnicznych instrumentów rządzenia i zarządzania, w tym także manipulacji 

i perswazji. 

2. Ewolucja ideologii, ruchów społecznych i systemów politycznych, szczególnie  

w kontekście kryzysu demokracji liberalnej oraz zjawisk populizmu  

i ekstremizmu politycznego. 

3. Przywództwo we współczesnych organizacjach i ruchach społecznych. 

4. Współczesna polityka miejska, w tym m.in. ruchy miejskie oraz innowacje miejskie (np. 

w partycypacji, w usługach publicznych, w kreowaniu przestrzeni i sfery publicznej). 

5. Polityka wobec problemów globalnych w XXI w. 

6. Technologia a współczesna polityka, administracja i zarządzanie. 

 

 

dr hab. Paweł Malendowicz, prof. uczelni  

 

1. Ruch anarchistyczny wobec głównych problemów współczesnej Polski i świata 

2. Myśl polityczna współczesnego radykalnego nacjonalizmu 

3. Restytucja myśli nazistowskiej we współczesnym świecie 

4. Ruch i myśl marksistowska i trockistowska we współczesnym świecie 

5. Motywy polityczne i wizje idealnego społeczeństwa w bajkach dla dzieci. Analiza w 

kontekście nurtów myśli politycznej 

6. Polityczność subkultur młodzieżowych 

7. Zarządzanie bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na poziomie lokalnym 

 

dr hab. Łukasz Jureńczyk, prof. uczelni 

 

1. Zróżnicowane aspekty polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski, Stanów 

Zjednoczonych, Rosji, Chińskiej Republiki Ludowej, Wielkiej Brytanii  

lub ewentualnie innych mocarstw regionalnych w XXI wieku. 

2. Funkcjonowanie sojuszy polityczno-wojskowych oraz regionalnych struktur 

integracyjnych po zimnej wojnie. 

3. Współczesne konflikty zbrojne oraz polityczno-wojskowe aspekty rywalizacji między 

państwami. 

4. Polityczno-militarne zagrożenia współczesnych państw, w tym terroryzm 

międzynarodowy. 

5. Geopolityka energetyczna państw. 

 



dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. uczelni 

 

1. Zadania administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego  

w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego 

2. Ochrona infrastruktury krytycznej w systemie bezpieczeństwa Polski-analiza 

funkcjonalności rozwiązań funkcjonalno-administracyjnych  

3. Służby mundurowe na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego 

4. Obrona Cywila i Ochrona Ludności w czasie pokoju, kryzysu i wojny 

 

 dr hab. Nartsiss Shukuralieva, prof. uczelni 

 

1. Autorytarne systemy polityczne 

2. Systemy polityczne państw obszaru postradzieckiego 

3. Legitymizacja władzy obszaru postradzieckiego 

4. Kontestacja władzy obszaru postradzieckiego 

5. Polityka pamięci obszaru postradzieckiego 

6. System medialny państw obszaru postradzieckiego 

7. System partyjny państw obszaru postradzieckiego 

 

dr hab. Marek Jeleniewski 

 

1. Prasa bydgoska, pomorska i wielkopolska w Drugiej RP. 

2. Prasa bydgoska w PRL. 

3. Współczesna prasa bydgoska. 

4. Samorząd terytorialny w Drugiej RP. 

5. Współczesny samorząd terytorialny w Polsce. 

6. Policja Państwowa 1918-1939. 

7. Milicja Obywatelska 1944-1990. 

8. Policja po roku 1990. 

 
 

 

 

 

 


