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Polityka zagraniczną a dyplomacja – różnice,
Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne , na przykładzie Konstytucji RP,
Państwa i inne podmioty prawa międzynarodowego,
Specyfika ONZ,
Rada Bezpieczeństwa w systemie organów ONZ
Etapy zawierania umowy międzynarodowej
Pojęcie i klasyfikacja umów międzynarodowych,
Ratyfikacja umowy międzynarodowej w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego,
Miejsce umowy międzynarodowej w wewnętrznym porządku prawnym – na przykładzie
Konstytucji RP
Misje dyplomatyczne i ich funkcje.
Rodzaje placówek dyplomatycznych
Organizacje międzynarodowe i dyplomacja wielostronna,
Klasy i rangi szefów misji dyplomatycznych.
Personel dyplomatyczny placówki
Zasada retorsji – wydalanie dyplomatów,
Pojęcie protokołu dyplomatycznego,
Ewolucja protokołu dyplomatycznego – początki współczesnego protokołu
Znaczenie Kongresu wiedeńskiego dla protokołu dyplomatycznego,
Tradycja polskiego protokołu dyplomatycznego – jego organizacja po I wojnie,
Specyfika protokołu watykańskiego
Źródła protokołu dyplomatycznego
Zasady protokołu dyplomatycznego,
Rola dziekana Korpusu dyplomatycznego,
Istota i ewolucja zasady precedencji
Precedencja w państwie,
Precedencja w korpusie dyplomatycznym,
Organizacja protokołu dyplomatycznego,
Zasada starszeństwa,
Zasada alternatu,
Rola ambasadora,
Rola nuncjusza jako przedstawiciela dyplomatycznego SA
Jak zostaje się ambasadorem
Co to jest agrement
Początek misji ambasadora, akredytacja
Ceremonia składania listów uwierzytelniających
Przywileje i immunitety dyplomatyczne,
Technika pracy ambasadora.
Negocjacje międzynarodowe,
Korespondencja urzędowa i dyplomatyczna,
Korespondencja dyplomatyczna – Podstawowe zasady,
Rodzaje not dyplomatycznych
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Korespondencja wewnętrzna: placówka dyplomatyczna –msz,
Pojęcie i rodzaje ceremonii
Ceremonie państwowe
Wizyty zagraniczne – rodzaje wizyt,
Różnica między wizytą bilateralną a multilateralną.
Przygotowanie wizyt – jakie element składają się na jej przygotowanie,
Program i przebieg wizyty zagranicznej
Elementy towarzyszące wizycie zagranicznej.
Przyjęcia dyplomatyczne, ich rodzaje,
Zaproszenia
Zasady rozsadzania przy stole,
Etykieta ubraniowa w dyplomacji,

