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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: Global and Development Studies

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: angielski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Nauki o polityce i administracji 52,0%

Nauki socjologiczne 14,0%

Językoznawstwo 7,0%

Nauki o kulturze i religii 4,0%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku GLaD to przede wszystkim studia interdyscyplinarne mające za zadanie przekazanie podstawowej, ale
rozległej  tematycznie  wiedzy  na  temat  współczesnych  procesów  globalizacyjnych  oraz  problemów  rozwojowych
współczesnego świata. Ogólnym celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności umożliwiających
rozumienie i wyjaśnianie procesów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych w skali globalnej i regionalnej
oraz  mechanizmów rządzących stosunkami  międzynarodowymi  we współczesnym świecie.  Wiedza ta  podparta  będzie
również podstawową analizą uwarunkowań kulturowych, ekonomicznych, instytucjonalnych dla współczesnych stosunków
międzynarodowych oraz aktualnych zagrożeń globalnych z nich wynikających.
Studia umożliwiają więc pogłębione zapoznanie się z metodami przeciwdziałania tym zagrożeniom przede wszystkim w
aspekcie aktualnych wyzwań dla ludzkości oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i
społecznej.

Koncepcja kształcenia

Program studiów na kierunku GLAD uwzględnia misję Uniwersytetu Jagiellońskiego, której najważniejsze założenia stanowią
zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia dzięki zastosowaniu atrakcyjnych metod nauczania, dostosowujących proces
dydaktyczny do wymogów PRK, a także uwzględnienie w procesie dydaktycznym zasady poszanowania godności człowieka i
wolności  myśli.  Program  studiów  odpowiada  strategii  UJ  zakładającej  dążenie  do  pozycji  jednego  z  najlepszych
uniwersytetów w Europie, kształcącego na najwyższym poziomie, o ofercie dydaktycznej skierowanej do studentów z całego
świata.  Cel  ten  jest  realizowany poprzez  zaangażowanie  wykładowców z  zagranicy  oraz  praktyków.  Program studiów
pozostaje też w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi przez pracowników naukowych WSMiP UJ.
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Cele kształcenia

przekazanie podstawowej, ale rozległej tematycznie wiedzy na temat współczesnych procesów globalizacyjnych
przekazanie podstawowej, ale rozległej tematycznie wiedzy na temat problemów rozwojowych współczesnego świata
nabycie  przez  studentów  wiedzy  i  umiejętności  umożliwiających  rozumienie  i  wyjaśnianie  procesów  politycznych,
ekonomicznych,  społecznych  i  kulturowych  w skali  globalnej  i  regionalnej  oraz  mechanizmów rządzących  stosunkami
międzynarodowymi we współczesnym świecie.
nabycie umiejętności analizy uwarunkowań kulturowych, ekonomicznych, instytucjonalnych dla współczesnych stosunków
międzynarodowych oraz aktualnych zagrożeń globalnych z nich wynikających.
zapoznanie z metodami przeciwdziałania tym zagrożeniom przede wszystkim w aspekcie aktualnych wyzwań dla ludzkości
oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej.
dostarczenie  usystematyzowanej  wiedzy  z  zakresu  globalnych,  regionalnych  i  subregionalnych  uwarunkowań
funkcjonowania  państw  i  społeczeństw.
nabycie  umiejętności  wielopoziomowej  i  wielowariantowej  analizy  globalnych  uwarunkowań  i  zagrożeń  dla  rozwoju
współczesnego świata.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Współczesny  świat  podlega  ciągłym  i  szybkim  zmianom  społeczno-gospodarczym,  zmienia  się  także  środowisko
międzynarodowe, z którym - poprzez globalizację - powiązany jest niemal każdy kraj. W związku z tym istnieje potrzeba
kształcenia  specjalistów,  ekspertów,  dysponujących  fachową  wiedzą  dotyczącą  zjawisk  i  procesów  społecznych,
ekonomicznych czy prawnych zachodzących w tym zmieniającym się świecie. Nie mniej istotne są procesy zachodzące "w
skali  mikro",  np. na poziomie lokalnym. W kontekście potrzeb społeczno-gospodarczych trzeba tez zauważyć ogromny
postęp dotyczący zmian rynku pracy, zatrudniania obcokrajowców (migrantów). Na takim rynku szzególną pozycję moga
mieć osoby posiadajace wiedzę i umiejętności dostosowania się zmiennych warunków kulturowych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Dzisiejszy, zmieniający się szybko świat wydaje wymaga odpowiednich, wykształconych, kompetentnych kadr. Powinny one
dysponować szeroką wiedzą i umiejętnościami związanymi z funkcjonowaniem instytucji i organizacji międzynarodowych,
najważniejszym zagrożeniami wspóczesnego świata, ale też problemami i barierami dalszego jego rozwoju. Dostarczają ich
studia GlaD, w programie ktorych zachowuje się proporcje między kursami z zakresu nauk społecznych i humanistycznych,
ale też ogromną część programu poświęca się wielu innym dyscyplinom. Istotną rolę odgrywają także kompetencje językowe
i kulturowe przyszłych absolwentów nabywane podczas trzech lat studiów. Oprócz tego studia GLAD dostarczają także
wiedzy i umiejętnosci związanych z analizą zjawisk i procesów zachodzących na świecie Te umiejętności są bowiem istotne i
pożądane nie tylko w działalności administracji  publicznej (tak rządowej, jak i  smaorządowej), ale rónież w działaności
organizacji pozarządowych, a w globalizującym się świecie równiez w firmach prywatnhychh i korporacjach.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Do kluczowych dla kształcenia na kierunku „obszarów badań prowadzonych w ostatnich latach na WSMiP należy zaliczyć:
• Badania z zakresu bezpieczeństwa światowego
o Analizę stanu bezpieczeństwa na świecie
o Wyznaczniki i wskaźniki bezpieczeństwa światowego
o Analizę zagrożeń i źródeł ryzyka, bezpośrednio wpływających na metody i środki zarządzania bezpieczeństwem na świecie
• Badania z zakresu stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej obejmujące:
o Analizę podsystemów regionalnych i międzyregionalnych oraz interakcji między aktorami stosunków międzynarodowych.
o Problemy globalizacji, stosunki polityczne i gospodarcze w Azji i Ameryce Łacińskiej, na Bliskim i dalekim Wschodzie i w
Europie
o Problematykę państw upadłych
o Zarządzanie bezpieczeństwem w wymiarze międzynarodowym
• Badania z zakresu transformacji politycznej – transformacja wojny, obejmujące:
o  Naturę  konfliktów  zbrojnych,  w  szczególności  w  kontekście  „post-RMA”  oraz  hybrydowego  podejścia  do  bezpieczeństwa
militarnego
o Konfliktogenny charakter państw upadłych
• Badania z zakresu międzynarodowych ruchów społecznych, migracji i mobilizacji społecznej obejmujące:
o  Procesy  społeczne  zachodzące  w  warunkach  globalizacji,  wielokulturowości,  wirtualizacji  sfery  publicznej,  rosnącej
mobilności jednostek i grup społecznych
o Rozpoznanie nowej przestrzeni publicznej wykraczającej poza tradycyjne wspólnoty lokalne i stymulowanej zjawiskami i
procesami o charakterze ponadnarodowym, transgranicznym i globalnym
o Politykę imigracyjną wybranych państw

Związek badań naukowych z dydaktyką
Charakterystyka WSMiP, jako jednostki interdyscyplinarnej powoduje, że badania prowadzone w poszczególnych instytutach
mają charakter wieloobszarowy i niemal w całości pokrywają i są powiązane z proponowanym kierunkiem studiów. Dowodem
na to są liczne publikacje pracowników (w tym obcojęzyczne) oraz organizowane konferencje krajowe i międzynarodowe, co
znalazło  potwierdzenie  w przyznaniu  WSMiP  kategorii  „A”  przez  MNiSW.  Wysoki  poziom tych  badań stanowi  również
gwarancję  wysokiego  poziomu  przekazywanej  studentom  wiedzy,  a  prowadzone  zajęcia  dydaktyczne  są  pochodną
interdyscyplinarności i wieloobszarowości zainteresować wykładowców, jak róniez ich doświadczenia międzynarodowego.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ dysponuje kilkunastoma salami dydaktycznymi wyposażonymi w sprzęt
multimedialny w centrum Krakowa. Może korzystać w pomieszczeń kilku instytutów funkcjonujących w ramach Wydziału,
których  siedziby  również  znajdują  się  w  ścisłym  centrum.  Plan  finansowy  przewiduje  również  możliwość  wynajmu  sal
dydaktycznych  w  Auditorium  Maximum.
Wspomnieć należy, że WSMiP planuje w roku 2020 przeniesienie się w całości do nowej siedziby, która zapewni nie tylko
pełne  zapotrzebowanie  na  sale  dydaktyczne,  ale  pozwoli  również  na  korzystanie  przez  studentów z  całego  zaplecza
socjalnego (tzw. common rooms), co jest standardem w uczelniach europejskich.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0312

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

Program jest realizowany w ciągu 6 semestrów studiów i obejmuje 1384 godzin dydaktycznych. Program nie przewiduje
specjalizacji/specjalności.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 170

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 12

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 60

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 176

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1384

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

brak

Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych wymaganych w
programie studiów oraz napisanie i  złożenie pracy dyplomowej,  a także zdanie egzaminu dyplomowego obejmującego
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problematykę pracy dyplomowej oraz wiedzę z zakresu programu studiów.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Nazwa PRK

GDS_K1_W01 Absolwent zna i rozumie miejsce badań nad globalizacją i rozwojem pośród innych
nauk społecznych i humanistycznych P6S_WG

GDS_K1_W02
Absolwent zna i rozumie przeszłe i aktualne teorie i ideologie wyjaśniające procesy
globalizacyjne i ich wpływ na rozwój społeczny, jak również posiada wiedzę na temat
metodologii nauk społecznych i humanistycznych w kontekście studiów nad
globalizacją i rozwojem

P6U_W

GDS_K1_W03 Absolwent zna i rozumie problematykę ekonomicznych, społecznych, politycznych,
prawnych, filozoficznych i kulturowych wymiarów globalizacji i rozwoju P6U_W, P6S_WK

GDS_K1_W04 Absolwent zna i rozumie rolę człowieka jako podmiotu procesów globalizacyjnych i
rozwojowych

P6S_WG,
P6S_WK

GDS_K1_W05
Absolwent zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych wyzwań
procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych, w wymiarze
historycznym i współczesnym

P6S_WG,
P6S_WK

GDS_K1_W06 Absolwent zna i rozumie problematykę wpływu środowiska na rozwój społeczny oraz
zna i rozumie czynniki determinujące zrównoważony rozwój

P6S_WG,
P6S_WK

GDS_K1_W07 Absolwent zna i rozumie najważniejszye instytucje rządowe i pozarządowe
wpływające na procesy globalizacji i rozwoju

P6S_WG,
P6S_WK

GDS_K1_W08 Absolwent zna i rozumie pozytywne i negatywne aspekty procesów globalizacyjnych
oraz to, w jaki sposób wpływają one na rozwój współczesnych państw i społeczeństw

P6S_WG,
P6S_WK

GDS_K1_W09 Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej P6S_WK

Umiejętności

Kod Nazwa PRK

GDS_K1_U01 Absolwent potrafi interpretować i wyjaśniać procesy globalizacyjne i ich wpływ na
poziom rozwoju społecznego i gospodarczego na świecie P6S_UW

GDS_K1_U02 Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy problemów globalizacji i rozwoju,
poprawnie dobierając źródła i stosując właściwe metody badawcze P6U_U, P6S_UW

GDS_K1_U03
Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę do analizy społecznych, politycznych,
gospodarczych, prawnych i kulturowych aspektów współczesnych procesów
globalizacyjnych i rozwojowych

P6U_U, P6S_UW

GDS_K1_U04
Absolwent potrafi właściwie analizować przyczyny i skutki zjawisk społecznych
wpływających na procesy globalizacji i rozwoju, formułując przy tym własne opinie, a
także stawiając i weryfikując hipotezy badawcze w tym zakresie

P6U_U, P6S_UW

GDS_K1_U05 Absolwent potrafi prognozować i modelować procesy związane z globalizacją i
rozwojem z wykorzystaniem odpowiednich teorii, metod i narzędzi badawczych P6U_U, P6S_UW

GDS_K1_U06 Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu teoretycznych rozważań na
temat współczesnych procesów globalizacyjnych i ich wpływu na rozwój społeczny P6S_UW, P6S_UK

GDS_K1_U07 Absolwent potrafi planować i realizować przyszły rozwój zawodowy poprzez uczenie
się przez całe życie samodzielnie oraz we współpracy z innymi P6S_UU
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Kod Nazwa PRK

GDS_K1_U08
Absolwent potrafi przygotować i przedstawić ustne prezentacje oraz sporządzić
pisemne analizy, samodzielnie oraz w grupie, z wykorzystaniem technik
multimedialnych

P6S_UK, P6S_UO

GDS_K1_U09
Absolwent potrafi kompetentnie posługiwać się językiem obcym z uwzględnieniem
specyfiki nauk o bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

Kompetencje społeczne

Kod Nazwa PRK

GDS_K1_K01
Absolwent jest gotów do poszerzania wiedzy i umiejętności na temat procesów
globalizacji i rozwoju oraz ma potrzebę dalszej edukacji w celu rozstrzygania
problemów swojego otoczenia

P6S_KK

GDS_K1_K02
Absolwent jest gotów do planowania i inicjowania działania na rzecz środowiska
społecznego oraz interesu publicznego opierając się na wiedzy i umiejętnościach
nabytych podczas studiów

P6S_KO, P6S_KR

GDS_K1_K03 Absolwent jest gotów do myśleć i działać niezależnie, mając świadomość potrzeby
stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi P6S_KO

GDS_K1_K04
Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etycznych i wymogów stawianych
przez grupy społeczne, prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z
wykonywaniem zawodu

P6U_K, P6S_KR

GDS_K1_K05 Absolwent jest gotów do pracy w zespole, jest gotowy do przyjmowania różnych ról w
zespole oraz postępowania zgodnego z wymogami tych ról

P6U_K, P6S_KO,
P6S_KR
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Plany studiów
W I, II  i  III  semesrze student realizuje po 1 kursie fakultatywnym. W semestrze IV i VI realizuje 2 kursy fakultatywne,
natomiast w semestrze V - 3 kursy fakultatywne. W każdym semestrze studentowi oferuje się minimum o jeden kurs do
wyboru więcej, niż wynika to z potrzeb realizacji programu. Oprócz tego wyborowi podlega także lektorat języka obcego oraz
prowadzący seminarium licencjackie.  

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

World History and Politics 60 6,0 egzamin O

Political Philosophy and IR 35 5,0 egzamin O

Society in the Era of Globalization 30 4,0 egzamin O

Domestic and International Law 40 6,0 egzamin O

Academic English: Research and Presentation 30 4,0 zaliczenie O

Intellectual Property 10 1,0 zaliczenie O

Tutorial 20 1,0 zaliczenie O

Physical Education 30 - zaliczenie O

Safety at Work 4 - zaliczenie O

Organized Crime in Contemporary World 20 3,0 egzamin F

Introduction to Strategic Studies 20 3,0 egzamin F

World civilizations 20 3,0 egzamin F

W I, II  i  III  semesrze student realizuje po 1 kursie fakultatywnym. W semestrze IV i VI realizuje 2 kursy fakultatywne,
natomiast w semestrze V - 3 kursy fakultatywne. W każdym semestrze studentowi oferuje się minimum o jeden kurs do
wyboru więcej, niż wynika to z potrzeb realizacji programu. Oprócz tego wyborowi podlega także lektorat języka obcego oraz
prowadzący seminarium licencjackie.

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Political and Economic Geography 30 5,0 egzamin O

Geopolitics 40 5,0 egzamin O

Key Issues in Contemporary International Relations 20 3,0 zaliczenie O

Globalization and Global Governance 30 5,0 egzamin O

Global Economy 40 5,0 egzamin O

Academic English: Writing Skills 15 3,0 zaliczenie O

Tutorial 20 1,0 zaliczenie O

Physical Education 30 - zaliczenie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Liberalism, Multiculturalism and Citizenship 20 3,0 zaliczenie F

Statistics 20 3,0 zaliczenie F

Introduction to Modernity 20 3,0 egzamin F

W I, II  i  III  semesrze student realizuje po 1 kursie fakultatywnym. W semestrze IV i VI realizuje 2 kursy fakultatywne,
natomiast w semestrze V - 3 kursy fakultatywne. W każdym semestrze studentowi oferuje się minimum o jeden kurs do
wyboru więcej, niż wynika to z potrzeb realizacji programu. Oprócz tego wyborowi podlega także lektorat języka obcego oraz
prowadzący seminarium licencjackie.  

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Education and Development 30 4,0 egzamin O

Democratic Processes in the World 30 4,0 egzamin O

Human Rights 20 4,0 egzamin O

Global Migrations and their Consequences 30 4,0 egzamin O

Research Methods in Social Sciences 30 4,0 zaliczenie O

Foreign language 60 4,0 zaliczenie O

Understanding Culture and Politics 30 4,0 zaliczenie F

Conflict Resolution and Peace Building 30 4,0 egzamin F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Politics of Multiculturalism 30 4,0 egzamin O

Global Security 30 4,0 egzamin O

Civil Society and NGOs 30 5,0 egzamin O

International Political and Economic Organizations 20 3,0 egzamin O

Barriers of Development in Modern Societies 30 4,0 egzamin O

Communication and media in the Global Era 30 4,0 zaliczenie O

Authoritarianism and Globalization 15 2,0 egzamin F

Foreign language 60 4,0 zaliczenie O

Cultural Dimension of Human Rights 15 2,0 egzamin F

Arab Spring and its impact on the Arab World 30 4,0 egzamin F
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Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

World Religions 30 4,0 egzamin O

Contemporary Parties and Ideologies 30 4,0 egzamin O

World Cultural Heritage 30 4,0 egzamin O

Thesis seminar Part I 30 4,0 zaliczenie O

Regional Integration and Economic Relations in Asia-Pacific 30 4,0 egzamin F

Europe and Global Politics since WWII 30 4,0 egzamin F

Foreign language 60 4,0 egzamin O

Introduction to Latin Americas Culture and Societies 30 4,0 egzamin F

Islam; Tradition and Modernity 30 4,0 egzamin F

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Urbanization and Development 20 3,0 egzamin O

Globalism, Regionalisms, and Separatisms 20 3,0 egzamin O

Health, Food, and Environment 30 4,0 egzamin O

Thesis Seminar Part II 30 10,0 zaliczenie O

Economic Cooperation and Integration in the Americas 30 4,0 egzamin F

Trajectory of Economic Development of MENA 30 4,0 egzamin F

The Monetary and Economic Union 30 4,0 egzamin F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
World History and Politics

Nazwa przedmiotu
World History and Politics

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
World History and Politics

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach i aktywny udział w dyskusjach

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1
Celem kursu jest zbadanie najważniejszych problemów międzynarodowych XX wieku. Studenci powinni być
w stanie przeanalizować podstawowe pochodzenie i rozwój analizowanych przypadków. Obejmie to podstawową
ocenę historycznej, politycznej i gospodarczej i społecznej historii każdego przypadku, a tym samym sformułuje
wiedzę na temat różnych możliwych scenariuszy przyszłości

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawową wiedzę o zagadnieniach społeczno-politycznych istotnych dla
świata XX wieku GDS_K1_W03, GDS_K1_W05

W2 podstawową historię i pochodzenie podstawowej struktury ekonomicznej
współczesnego świata

GDS_K1_W03, GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 umiejętnie debatować i umiejętnie oceniać historię współczesnego świata GDS_K1_U01, GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03
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U2 umiejętnie dyskutować o podstawowej strukturze ekonomicznej związanej
ze współczesnymi sprawami światowymi

GDS_K1_U01, GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03, GDS_K1_U04

U3 formułować możliwe scenariusze dla najbliższej i dalszej przyszłości
każdego rozważanego studium przypadku GDS_K1_U05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Na zajęciach poruszane są najważniejsze wydarzenia historyczne ostatnich 500 lat.
Główny nacisk zostanie położony na historię współczesnego systemu państw
narodowych, I i II wojnę światową oraz na początek i zakończenie zimnej wojny.

W1, W2, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Pomyślne zdanie końcowego egzaminu pisemnego.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

U3 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Political Philosophy and IR

Nazwa przedmiotu
Political Philosophy and IR

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Political Philosophy and IR

Klasyfikacja ISCED
0223 Filozofia i etyka

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 35

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozofia

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wiedza i refleksja na temat głównych pojęć i teorii zachodniej filozofii politycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 1. Zna i rozumie główne nurty i przedstawicieli zachodniej filozofii GDS_K1_W03, GDS_K1_W04

W2 2. Zna i rozumie wpływ teorii normatywnych i koncepcji etycznych
na teoretyczne ujęcia stosunków międzynarodowych GDS_K1_W03, GDS_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 W czasie dyskusji umie prezentować własną analizę tekstów i punkt widzenia GDS_K1_U04, GDS_K1_U06

U2 Potrafi przygotować esej analityczny z wykorzystaniem analizy tekstu
źródłowego GDS_K1_U08, GDS_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Samodzielnej pracy z tekstami źródłowymi z zakresu filozofii politycznej GDS_K1_K03
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K2 Student jest gotów pracować w grupie realizują powierzone zadanie
badawcze. GDS_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie: co to jest filozofia polityczna 2. Plato and Aristotle: najlepszy ład
polityczny Reading: Plato, The Republic (allegory of the cave), Aristotle, Politics 3.
Arystoteles i Cyceron 4. Św. Tomasz i teoria wojny sprawiedliwej Reading: Thomas
Aquinas, in: A Reader in International Relations and Political Theory, ed. H. Williams et
al, Open University Press, Buckingham, 2002, chap. 4. 5. Machiavelli i filozofia
renesansu. 6. Jean Bodin i koncepcja suwerenności 7. Thomas Hobbes, umowa
społeczna i państwo 8. 8. John Locke i podstawy liberalizmu

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

9. Hugo Grotius i prawo międznarodowe 10. Jean Jacques Rousseau i umowa
społeczena 11. Jeremy Bentham i utylitaryzm 12. Immanuel Kant: etyka
deontologiczna i wieczny poków 13. Idee polityczne w praktyce Reading: The
American Declaration of Independence (available online) The French Declaration of
the Rights of Man and Citizen (available online). 14. J.S. Mill, A. de Tocqueville i B.
Constant: wolność, demokracja i liberalizm 15. Hegel i Marks: konieczność
historyczna, idea komunizmu

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, esej,
Aktywny udział w dyskusji

Udział w zajęciach: obowiązkowy Przygotowanie dwóch prac
pisemnych Egzamin częściowy po ósmych zajęciach Egzamin
pisemny końcowy

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 35

przygotowanie do egzaminu 35

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 25

analiza problemu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
35

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny esej Aktywny udział w dyskusji

W1 x

W2 x x

U1 x x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Society in the Era of Globalization

Nazwa przedmiotu
Society in the Era of Globalization

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Society in the Era of Globalization

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
n/a

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Absolwent zna i rozumie przeszłe i aktualne teorie i ideologie wyjaśniające procesy
globalizacyjne i ich wpływ na rozwój społeczny, jak również posiada wiedzę na temat metodologii
nauk społecznych i humanistycznych w kontekście studiów nad globalizacją i rozwojem
Absolwent zna i rozumie problematykę społecznych, filozoficznych i kulturowych wymiarów
globalizacji i rozwoju Absolwent zna i rozumie rolę człowieka jako podmiotu procesów
globalizacyjnych i rozwojowych. Absolwent zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych
i globalnych wyzwań procesów społecznych i kulturowych, w wymiarze historycznym
i współczesnym.

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Absolwent potrafi interpretować i wyjaśniać procesy globalizacyjne i ich wpływ na poziom
rozwoju społecznego i gospodarczego na świecie. Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę
w celu teoretycznych rozważań na temat współczesnych procesów globalizacyjnych i ich wpływu
na rozwój społeczny. Absolwent potrafi przygotować i przedstawić ustne prezentacje oraz
sporządzić pisemne analizy, samodzielnie oraz w grupie, z wykorzystaniem technik
multimedialnych.

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
Absolwent jest gotów do poszerzania wiedzy i umiejętności na temat procesów globalizacji
i rozwoju oraz ma potrzebę dalszej edukacji w celu rozstrzygania problemów swojego otoczenia.
Absolwent jest gotów do myśleć i działać niezależnie, mając świadomość potrzeby stawiania
pytań i poszukiwania odpowiedzi.

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest zapoznanie studenta z kluczowymi pojęciami w badaniach
współczesnych społeczeństw na całym świecie z perspektywy interdyscyplinarnej.
Student otrzyma narzędzia krytycznej analizy współczesnych zjawisk społecznych
i kulturowych, takich jak mobilność, konsumpcja, urbanizacja, nowe formy
komunikacji i kultura masowa. Podstawowe pojęcia klasy, pochodzenia etnicznego,
rasy, religii i płci zostaną zbadane, aby wyposażyć ucznia w kategorie niezbędne
do analizy procesów globalnych. Kurs poruszy także podstawowe pytania związane
z relacjami władzy i zależności między ośrodkami i peryferiami, światowymi
nierównościami i asymetriami w rozwoju, a także dziedzictwem kolonializmu lub
reżimów autorytarnych. Wykłady 1. Globalizacja jako zjawisko społeczno-kulturowe. 2.
Współczesne społeczeństwa w perspektywie porównawczej. 3. Relacje władzy w skali
globalnej: centra i peryferie. 4. Współczesne nierówności społeczne w sferze
kulturowej i społecznej. 4. Kluczowe czynniki społeczne rozwoju. 5. Zderzenia idei
i ideologii. 6. Globalna mobilność: migracje, diaspory, wielokulturowość. 7. Mobilność
strukturalna. 8. Światowe miasta i urbanizacja. 9. Społeczeństwo sieci. 10. Globalna
integracja: style życia, kultury masowe, języki. Seminaria 1. Wprowadzenie
do kluczowych pojęć w badaniu społeczeństw i kultur. 2. Postkolonializm
i postzależność. 3. Postkomunizm. 4. Teorie i koncepcje władzy. 5. Globalne
nierówności. 6. Eurocentryzm i orientalizm. 7. Sekularyzm i fundamentalizm. 8.
Mobilność w światowych megamiastach. 9. Tożsamość w dobie nowych mediów. 10.
Wyzwania dla obywateli globalnych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej Zaliczenie wykładu: esej na wybrany przez prowadzącego temat (2000
słów). 50% oceny końcowej.

ćwiczenia prezentacja,
zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń: prezentacje multimedialne (25%), 2 zadania pisemne (2
x 10%), udział w dyskusjach na zajęciach (5%).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie eseju 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej prezentacja zaliczenie

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x



Sylabusy 23 / 166

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Domestic and International Law

Nazwa przedmiotu
Domestic and International Law

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Domestic and International Law

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 40

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat charakteru systemu prawa cywilnego oraz systemu prawa
common law, a także prawa międzynarodowego publicznego, głównie z perspektywy porównawczej,
ze szczególnym naciskiem na ewolucję systemów prawnych, ich rolę społeczną oraz procesy polityzacji prawa
w XXI wieku. Studenci analizują teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania systemów prawa krajowego
i międzynarodowego, mają również możliwość prezentowania wyników swoich badań w tym zakresie oraz
dyskusji w grupach nad współczesnymi wyzwaniami związanymi z funkcjonowaniem najwazniejszych systemów
prawnych na świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe definicje prawne, koncepcje i teorie związane
z funkcjonowaniem systemów prawnych GDS_K1_W02, GDS_K1_W03

W2 historyczną i współczesną ewolucję prawa, zarówno w wymiarze
wewnętrznym, jak i międzynarodowym

GDS_K1_W05, GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

W3 źródła prawa wewnętrznego i międzynarodowego GDS_K1_W02, GDS_K1_W05
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 określać różnice między systemem prawa cywilnego a systemem prawa
anglosaskiego

GDS_K1_U02, GDS_K1_U03,
GDS_K1_U06

U2 definiować i analizować najważniejsze instytucje prawa wewnętrznego
i międzynarodowego

GDS_K1_U01, GDS_K1_U02,
GDS_K1_U04, GDS_K1_U05

U3 rozwiązywać kazusy na podstawie analizy tekstów prawnych oraz ich
interpretacji GDS_K1_U07, GDS_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 twórczego myślenia i analizy, indywidualnie i w grupach, na temat roli
prawa we współczesnym świecie GDS_K1_K02, GDS_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kwestie teoretyczne; Historia prawa w pigułce; Normy prawne i źródła prawa; Proces
tworzenia prawa; Gałęzie prawa wewnętrznego; Podmioty prawa międzynarodowego;
Człowiek w prawie międzynarodowym; Prawo dyplomatyczne i konsularne;
Rozstrzyganie sporów w prawie międzynarodowym; Współczesne wyzwania prawa
w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań

Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zalicze
nie na
ocenę,
projek
t, esej

Projekt grupowy (4 students) musi odnosić się do tematu zajęć, który zostanie
zaproponowany przez prowadzącego zajęcia. Każdy student ma obowiązek
przygotować jedną z części prezentacji dotyczącą zagadnień prawnych (głównie w
zakresie prawa międzynarodowego). Grupa powinna zaprezentować wyniki badań
podczas zajęć, w terminie wskazanym przez prowadzącego. Esej powinien być
przygotowany na temat wybrany przez studenta, ale zatwierdzony przez
prowadzącego zajęcia. Esej ma mieć charakter tekstu naukowego (w wymiarze
formalnym I materialnym) I powinien składać się z min. 2000 słów. Esej powinien być
złożony przed końcem zajęć i wysłany drogą elektroniczną do prowadzącego zajęcia.
Zaliczenie na ocenę ma formę pisemną i składa się z dwóch części: analizy kazusu
oraz części opisowej (krótkie odpowiedzi na pytania). Ostateczna ocena jest
kombinacją średniej ocen uzyskanych z eseju (30%) oraz zaliczenia pisemnego (70%).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 40
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przygotowanie projektu 30

przygotowanie eseju 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę projekt esej

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Academic English: Research and

Presentation

Nazwa przedmiotu
Academic English: Research and Presentation

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Academic English: Research and Presentation

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie jest wymagana wcześniejsza wiedza; obecność jest obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Absolwent zna i rozumie miejsce badań nad globalizacją i rozwojem pośród innych nauk
społecznych i humanistycznych GDS_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy problemów globalizacji i rozwoju,
poprawnie dobierając źródła i stosując właściwe metody badawcze GDS_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent jest gotów do poszerzania wiedzy i umiejętności na temat procesów
globalizacji i rozwoju oraz ma potrzebę dalszej edukacji w celu rozstrzygania problemów
swojego otoczenia

GDS_K1_K01

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Introduction (What is Academic English?); 2. Federal Political System (Research
Preparation); 3. Authoritarianism (Finding Academic Resources); 4. Totalitarianism
(Books – and where to find them!); 5. Globalization and the World Economy (Peer-
reviewed Journal Articles and Academic Data Bases); 6. Nuclear Proliferation (Using
Newspaper and Multimedia Resources); 7. Poverty and Development (Internet
Searching – or How to Use Google Properly!); 8. Terrorism (Critical Reading); 9.
Humanitarian Intervention (Preparing for a class presentation (part 1)); 10. Religion
and World Politics (Preparing for a class presentation (part 2)); 11. Class
Presentations; 12. Class presentations; 13. International Organizations: The United
Nations (Note-taking); 14. International Organizations: The G20 (Critical thinking); 15.
Revision

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja Ocena: prezentacja na zajęciach (40 i) oraz recenzja artykułu (60%)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie referatu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej prezentacja

W1 x x

U1 x x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Intellectual Property

Nazwa przedmiotu
Intellectual Property

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Intellectual Property

Klasyfikacja ISCED
0421 Prawo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 ukazanie najważniejszych wyzwań związanych ze stosowaniem zasad własności intelektualnej, w tym szczególnie
prawa autorskiego, w procesie kształcenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 teoretyczne podstawy własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa
autorskiego GDS_K1_W09

W2 wyzwania stojące przed nim w procesie stosowania zasad prawa autorskiego w codziennej
pracy naukowo-badawczej i w edukacji GDS_K1_W09

W3 czym jest plagiat i jakie niesie za sobą konsekwencje dla autora oraz osoby dokonującej
naruszenia praw autorskich GDS_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zrozumieć i wyjść na przeciw wymaganiom formalnym związanym z procesem
przygotowywania pracy naukowej GDS_K1_U06
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U2 w jaki sposób należy zdefiniować problemy związane z naruszeniem prawa autorskich
w kazusach przedstawianych podczas zajęć GDS_K1_U03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Law and property: what is intellectual property; brief history of intellectual property;
industrial property; copyright; the scope of fair use; plagiarism in theory and practice; W1, W2, W3, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zalicze
nie
pisemn
e

Egzamin pisemny będzie obejmował treści przedstawione podczas zajęć. Będzie się
składał z kazusu oraz zadania polegającego na sporządzeniu przypisów do
przekazanej przez prowadzącego literatury (przypisy dolne lub MLA style). W części
kazusowej, student będzie miał obowiązek zdefiniować, czy bohaterowie kazusu
zachowali się zgodnie z regułami prawa autorskiego, czy może je naruszyli. W części
dotyczącej przypisów, student będzie musiał przygotować przypisy we właściwej
formie odnoszące się do fragmentów tekstu z książek, rozdziałów w pracach
zbiorowych i artykułów naukowych.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 10

rozwiązywanie kazusów 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Tutorial

Nazwa przedmiotu
Tutorial

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Tutorial

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.00

konwersatorium 20

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.00

konwersatorium 20

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach kursu tzw. szkolenia uniwersyteckiego celem z zajęć jest przede wszystkim zaznajomienie studentów
ze strukturą Uniwersytetu Jagiellońskiego od poziomu centralnego, aż po poziom poszczególnych wydziałów
i instytutów. Istotnym elementem będzie zapoznanie słuchaczy z ich funkcjonowaniem oraz wzajemnymi
relacjami, jak również z kompetencjami poszczególnych osób funkcyjnych, z którymi mogą mieć kontakt. W
ramach tej części analizie poddany zostanie statut UJ oraz przede wszystkim regulamin studiów w zakresie praw
i obowiązków studenta oraz warunków studiowania i wyznaczonych terminów zaliczeń oraz egzaminów. Ważnym
elementem będzie również przekazanie podstawowej wiedzy o idei studiów o globalizacji i rozwoju, jako
programu kształcenia interdyscyplinarnego. Kolejna część zajęć poświęcona będzie przygotowaniu studentów
do funkcjonowania i życia w Polsce. W tym zakresie przedstawione zostaną podstawowe informacje historyczne,
zwyczaje, tradycje, najważniejsze słówka pomocne w życiu codziennym oraz możliwościami, jakie stwarza fakt
życia i studiowania w Krakowie (kultura, sztuka itp.) Jako że z natury rzeczy studenci GLAD będą pochodzić
z różnych krajów, II semestr zajęć poświęcony będzie przedstawieniu przez nich własnych państw, ich kultury,
systemu politycznego, warunków naturalnych oraz podstawowych danych ekonomicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 K_W01: Ma wiedzę na temat miejsca studiów globalnych i studiów rozwojowych
w naukach społecznych i humanistycznych GDS_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1
K-U07: Planuje i rozwija dalszy rozwój zawodowy poprzez uczenie się przez całe życie
indywidualnie i we współpracy z innymi K-U08: Przygotowuje prezentacje ustne
i analizy pisemne, indywidualnie lub w grupie

GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 K_K05: Potrafi pracować w zespole, jest gotów przyjąć różne role w zespole i działać
zgodnie z wymaganiami roli GDS_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Global and Development Studies; cele i misja Programu studiów - wybór i kolejność
kursów 2. Uniwersytet Jagielloński - krótka historia Alma Mater - Geografia budynków
uniwersyteckich na tle mapy Krakowa 3. Wizyty w Collegium Maius oraz Collegium
Novum 4. Wizyta w Bibliotece jagiellońskiej, zasady korzystania ze zbiorów. 5.
Struktura UJ a w szczególności WSMiP. 6. Działalność organizacji studenckich na UJ
(koła naukowe, Samorząd Studentów, międzynarodowe organizacje studenckie) 7.
Możliwości rozwoju osobistego podczas studiów: programy wymiany stypendialnej,
Kraków jako miasto kultury i sztuki. 8. Ja przeżyć na UJ". - akademicki „savoir vivre” -
procedencja i tytulatura - zasady prowadzenia korespondencji - zachowanie podczas
wydarzeń o charakterze akademickim 9.Polska; zwyczaje i tradycje, podstawowe
zwroty grzecznościowe i najprzydatniejsze słownictwo. 10 – 20 Zostań ambasadorem
swojego państwa. Prezentacje studentów dotyczące ich krajów pochodzenia.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Semestr 1

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne,
prezentacja

- obecności na zajęciac , przygotowanie i przedstawienie jednego pisma
urzędowego oraz jednego e/maila do władz UJ przygotowanie prezentacji w
grupie o Krakowie, przygotowanie prezentacji o swoim państwie

Semestr 2

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja
- przygotowanie i przedstawienie jednego pisma urzędowego oraz jednego
e/maila - praca w grupie (prezentacja dot. Krakowa) - prezentacja dotycząca
kraju pochodzenia studenta.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
40

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
20
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

prezentacja zaliczenie pisemne

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Organized Crime in Contemporary World

Nazwa przedmiotu
Organized Crime in Contemporary World

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Organized Crime in Contemporary World

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna i rozumie podstawowe pojęcia związane ze zjawiskiem przestępczości
zorganizowanej GDS_K1_W05, GDS_K1_W08

W2 posiada wiedzę na temat czynników, które powodują powstawanie
zorganizowanych grup przestępczych w różnych regionach świata

GDS_K1_W03, GDS_K1_W05,
GDS_K1_W08

W3 wie i rozumie jak funkcjonują wybrane grupy zorganizowanej przesepczości
w wybranych krajach

GDS_K1_W03, GDS_K1_W05,
GDS_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 jest w stanie odróżnić przestępczość zorganizowaną od przestępczości
powszechnej

GDS_K1_U03, GDS_K1_U04,
GDS_K1_U06

U2
jest zdolny do postrzegania funkcjonowania przestępczości zorganizowanej
w szerszej perspektywie zjawisk globalnych is able to perceive organized
crime in a broader perspective of global phenomenas

GDS_K1_U01, GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03, GDS_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 stosować wiedzę teoretyczną do tworzenia rozwiązań problemów związanych
z istnienie przestępczości zorganizowanej

GDS_K1_K02, GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04
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K2
jest przygotowany do identyfikowania zagrożeń i wyzwań dla społeczeństw
wynikających z istnienia zorganizowanych grup przestępczych
we współczesnym świecie

GDS_K1_K02, GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Organized crime – theoretical aspects - Factors that influence the existence of
organized crime groups - Types of illegal activities realized by organized crime
groups. - The Italian mafia paradigm - Cocaine boom in Bolivia - Weak state and
development of drug cartels in Colombia - The evolution of Mexican drug cartels -
Russia and Central Europe - Organized crime in dysfunctional states - Organized
crime and terrorism

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Egzamin końcowy: trwa 60 min, składa się z 5 ptań opisowych; ocena z
egzaminu stanowi ocenę końcową z przedmiotu. Obecność: studenci są
zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich zajęciach (akceptowane są
zwolnienia lekarskie oraz inne obiektywne przyczyny nieobecności)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

przygotowanie do egzaminu 45

przygotowanie do zajęć 24

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Introduction to Strategic Studies

Nazwa przedmiotu
Introduction to Strategic Studies

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Introduction to Strategic Studies

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie klasyczne teksty fundujące kanon myśli strategicznej. GDS_K1_W01

W2 Student zna i rozumie relację miedzy celem politycznym, strategią, taktyką
i logistyką. GDS_K1_W02

W3 Student zna i rozumie podstawowe zasady planowania strategicznego. GDS_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi przyswajać współczesne teorie z zakresu strategii polityczno-
militarnej GDS_K1_U01

U2 Student potrafi formułować tezy i wnioski na temat określonych rozwiązań
strategicznych. GDS_K1_U02

U3 Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę do analizy bieżących problemów
politycznych. GDS_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:



Sylabusy 40 / 166

K1 Student jest gotów do prowadzenia dyskusji w zakresie strategii polityczno-militarnej. GDS_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1) Relations Among Political Aim – Strategy – Tactics – Logistics, on the basis of:
Thucydides, The Peloponnesian War, book I, chapter 2, www.gutenberg.org 2) How To
Be a Tyrant And Stay In Power?, on the basis of: Aristotle, Politics, book V, trans. by
W. Ellis, chapter XI, www.gutenberg.org 3) How To Carry Out Conspiracy and How To
Defend Against It, advises: N. Machiavelli, Discourses On the First Decade of Titus
Livius, book III, chapter 6, www.gutenberg.org 4) How To Be a Good General?,
advises: Frederick the Great, Instructions For His Generals, transl. by T. Foster,
Endeavour Press Ltd. 2015, article XI-XIV, a public domain book. 5) Statesmanship in
Its Relation to War, on the basis of: A.H. de Jomini, The Art of War, chapter I, a public
domain book. 6) The Right and the Duty to Make War, on the basis of: F. von
Bernhardi, Germany And the Next War, trans. by A.H. Powles, 1912, chapter I and II,
a public domain book. 7) Indirect Strategy in the Nuclear Age, on the basis of: A.
Beaufre, An Introduction to Strategy, transl. by R.H. Barry, New York 1965, p.
107-130. 8) Diplomacy of Violence, on the basis of: T.S. Schelling, Arms and
Influence, New Haven 1966, p. 1-34. 9) Defence Policy and Strategy, on the basis of:
H. Kissinger, White House Years, New York 2011, chapter VII. 10) Exam

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć
Formy
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzami
n
pisemn
y

Participation in class, participation in discussions, written exam (after nine classes)
based on the content of the talks and obligatory readings. I expect students to be in
class and will take attendance on a regular basis. I also expect that students will
come to class prepared having done the assigned readings and formulated questions,
objections, and reactions to them. I will provide plenty of opportunity to articulate
those questions, objections and reactions. Written exam: 50 percent of the total
grade, participation in discussions (making sensible, rational judgements): 50 percent
of the total grade.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do zajęć 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
World civilizations

Nazwa przedmiotu
World civilizations

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
World civilizations

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wstęp do wielocywilizacyjnego paradygmatu stosunków międzynarodowych, teorie pluralizimu cywilizacyjnego
i studium możliwości konfliktu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie funkcjonowanie najważniejszych cywilizacji
w przeszłości i w chwili obecnej.

GDS_K1_W02, GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04, GDS_K1_W05

W2 Student zna i rozumie główne teorie cywilizacji jako tło stosunków
międzynarodowych w perspektywie globalnej.

GDS_K1_W01, GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03, GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi napisać krótką analizę na temat głównych
paradygmatów współczesnego ładu międzynarodowego oraz
prawidłowości w rozwoju światowych cywilizacji.

GDS_K1_U01, GDS_K1_U02,
GDS_K1_U04, GDS_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do poszerzania wiedzy na temat cywilizacji oraz ich
wpływu na współczesne stosunki międzynarodowe. GDS_K1_K01, GDS_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Główne paradygmaty ładu międzynarodowego i pojęcie cywilizacji. Modele pluralizmu
cywilizacyjnego Danilewskiego Spenglera, Toynbeego, rosyjskich eurazjatystów
i Huntingtona. Współczesne cywilizacje, kryteria rozróżniania.

W1, W2, U1, K1

2. Światowe cywilizacje w schematach geopolitycznych: zagrożenie zderzeniem. Zmiany
w dystrybucji siły. W1, W2, U1, K1

3. Fundamentalizm i modernizacja jako elementy kształtujące tożsamość cywilizacyjną. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny The credit is awarded after scoring at least 50% in the final exam.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

przygotowanie do egzaminu 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Political and Economic Geography

Nazwa przedmiotu
Political and Economic Geography

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Political and Economic Geography

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

[GDS_K1_W02] Absolwent zna i rozumie przeszłe i aktualne teorie i ideologie wyjaśniające
procesy globalizacyjne i ich wpływ na rozwój społeczny, jak również posiada wiedzę na temat
metodologii nauk społecznych i humanistycznych w kontekście studiów nad globalizacją
i rozwojem [GDS_K1_W03] Absolwent zna i rozumie problematykę ekonomicznych, społecznych,
politycznych, prawnych, filozoficznych i kulturowych wymiarów globalizacji i rozwoju
[GDS_K1_W05] Absolwent zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych wyzwań
procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych, w wymiarze historycznym
i współczesnym

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1

[GDS_K1_U01] Absolwent potrafi interpretować i wyjaśniać procesy globalizacyjne i ich wpływ
na poziom rozwoju społecznego i gospodarczego na świecie [GDS_K1_U06] Absolwent potrafi
wykorzystać zdobytą wiedzę w celu teoretycznych rozważań na temat współczesnych procesów
globalizacyjnych i ich wpływu na rozwój społeczny [GDS_K1_U08] Absolwent potrafi przygotować
i przedstawić ustne prezentacje oraz sporządzić pisemne analizy, samodzielnie oraz w grupie,
z wykorzystaniem technik multimedialnych

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
[GDS_K1_K01] Absolwent jest gotów do poszerzania wiedzy i umiejętności na temat procesów
globalizacji i rozwoju oraz ma potrzebę dalszej edukacji w celu rozstrzygania problemów swojego
otoczenia

GDS_K1_K01
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Defining Political and Economic Geography; Geopolitics – Theories and Concepts; W1, U1, K1

2.

International influences #1: Global Institutions and Globalization International
influences #2: The European Union and Its Crisis Global Mobility, Super-Diversity and
Diasporas Ideologies in the Contemporary World: Political, Social, Economic Ideologies
in the Contemporary World #2: Religion and Secularism Soft Power in International
Relations #1: Mega Events and the BRIC Phenomenon Soft Power in International
Relations #2: Postcolonialism and Nation-Building in India The Political and Economic
Significance of Global Cities Geopolitics and International Relations Since the 'Critical
Turn': Perspectives and Methodologies

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

badania terenowe 20

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do sprawdzianu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej prezentacja

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Geopolitics

Nazwa przedmiotu
Geopolitics

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Geopolitics

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na przynajmniej 50% zajęć

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Głównym celem kursu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z zakresu geopolityki

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu geopolityki GDS_K1_W02

W2 Student zna i rozumie historyczne aspekty rozwoju geopolityki GDS_K1_W02

W3 Student zna i rozumie współczesne wyzwania geopolityki i problemy
w definiowaniu jej przedmiotu badań

GDS_K1_W01, GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03, GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05, GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07, GDS_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi zidentyfikować podejście geopolityczne do analizy
wshółczenych procesów globalnych

GDS_K1_U01, GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03

U2 Student potrafi zastosować aparat pojęciowy geopolityki do analizy
wybranych studiów przypadku

GDS_K1_U04, GDS_K1_U05,
GDS_K1_U08
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U3 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i poprawnie przeprowadzić
analizę geopolityczną wybranych państw i regionów GDS_K1_U03, GDS_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do zdobywania dalszej wiedzy z zakresu studiów nad
globalizacją i rozwojem oraz innych studiów w zakresie stosunków
międzynarodowych i nauk politycznych

GDS_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The main aim of the course is to equip the students with basic knowledge about the
field of geopolitics. These include in the first place an introduction to basic concepts,
theory and history of geopolitics. Then students will focus on various areas of the
world and analyze them from the geopolitical angle. Finally some of the current
challenges relevant to geopolitics, such as terrorism, environmental protection or
conflict transformation, will be discussed.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin Egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru na podstawie zagadnień
poruszanych na zajęciach

ćwiczenia prezentacja Prezentacja wybranego studium przypadku

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

ćwiczenia 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do ćwiczeń 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin prezentacja

W1 x x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x x

U3 x x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Key Issues in Contemporary International

Relations

Nazwa przedmiotu
Key Issues in Contemporary International Relations

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Key Issues in Contemporary International Relations

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach i aktywny udział w dyskusjach na zajęciach

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1
Celem kursu jest zbadanie najważniejszych problemów międzynarodowych od czasu I wojny światowej. Studenci
powinni być w stanie przeanalizować podstawowe pochodzenie i rozwój analizowanych przypadków. Obejmie to
podstawową ocenę historycznej, politycznej i gospodarczej i społecznej historii współczesnego świata, a tym
samym sformułuje wiedzę na temat różnych możliwych scenariuszy przyszłości

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawową wiedzę na temat zagadnień społeczno-ekonomiczno-politycznych
istotnych dla świata XX wieku

GDS_K1_W02, GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05

W2 podstawową historię i pochodzenie podstawowej struktury ekonomicznej
współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu naftowego GDS_K1_W03, GDS_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 debatować i oceniać główne historyczne aspekty współczesnego świata GDS_K1_U01, GDS_K1_U04

U2 umiejętnie dyskutować o podstawowej strukturze ekonomicznej związanej
ze współczesnymi sprawami światowymi GDS_K1_U02, GDS_K1_U04

U3 zdolność do formułowania możliwych scenariuszy dla najbliższej i dalszej
przyszłości każdego rozważanego studium przypadku GDS_K1_U05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zagadnienia dotyczące głównych wydarzeń geopolitycznych minionego stulecia.
Główny nacisk zostanie położony na historię dyplomatyczną i gospodarczą
z naciskiem na wpływ ropy naftowej i ideologii na konkurencję Great Powers w Eurazji
i na współczesnym Bliskim Wschodzie.

W1, W2, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne obecność na zajęciach i aktywny udział w dyskusjach na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 20

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

U3 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Globalization and Global Governance

Nazwa przedmiotu
Globalization and Global Governance

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Globalization and Global Governance

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Introduce students to the main issues and trends in global governance research and practice, with particular
reference to form, actors, authority, power and origins, and effects

C2 Enhance students’ abilities to critically evaluate theory and its application to major global policy areas

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
the main concepts and trends in global governance research and practice,
with particular reference to form, actors, authority, power and origins, and
effects

GDS_K1_W01, GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03, GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05

W2
different theoretical approaches to understanding global governance, with
particular focus on alternative structural forms, locations of power and
codification of governance rule

GDS_K1_W05, GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07

W3
how global governance works in practice, with a focus on what is being
governed, how and by whom, and the extent to which global governance
objectives match outcomes when applied to major global challenges

GDS_K1_W01, GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03, GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05, GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
describe the key assumptions which distinguish contemporary theories of
global governance from each other and in relation to international relations
theory more broadly

GDS_K1_U01, GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06, GDS_K1_U08

U2 analyse the purpose, coherence and fit of contemporary approaches to global
governance as they apply to major global policy domains

GDS_K1_U01, GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03, GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 demonstrate key skills and attributes associated with study at Bechelor level
such as good communication and informed independent thinking GDS_K1_K03, GDS_K1_K05

K2 critically evaluate and offer new insights on the processes, practice and
politics of global governance and international organisations

GDS_K1_K01, GDS_K1_K02,
GDS_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Globalization - Concept, causes, and consequences. W1, W2, W3

2. Who governs the globe? Geographies of power. W1, W2, W3, U1, U2

3. Power in Global Governance W1, W2, W3, K1, K2

4. Security governance. Clashing cultures? W1, W2, W3, U1, U2

5. Economic actors: transnationals, NGO’s and the state. W1, W2, W3, U1, U2

6. Poverty, Inequality and the Millennium Development Goals W1, W2, W3, U1, U2

7. Global problems. Dynamics and decision-making processes. Part 1. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

8. Global problems. Dynamics and decision-making processes. Part 2. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

9. World Communications and Governance Implications W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

10. Social transformations and global order. P. 1. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

11. Social transformations and global order. P. 2. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

The final course grade will be based on the following components: 1 Midterm exam
(50%) 3. Final exam (50%) Class participation includes offering insightful
comments during group discussions, asking thoughtful informed questions during
question and answer sessions, having read the weekly readings in advance, being
prepared to speak about them in class.
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do zajęć 40

analiza problemu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Global Economy

Nazwa przedmiotu
Global Economy

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Global Economy

Klasyfikacja ISCED
0311 Ekonomia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Has knowledge of the characteristics and determinants of national and
international economic policy making. Is able to evaluate the theory and
practice behind international economic relations and foreign economic policy. Is
able to analyze the process of economic diplomacy in national and global
economies. Can examine and express their views logically and consistently.

GDS_K1_W01, GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03, GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student can analyse, understand and explain the rise and history of the global
economy, international economic relations and global coordination in matters of
economic portfolio.

GDS_K1_U05, GDS_K1_U06,
GDS_K1_U07, GDS_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Is organized and can lead a research team in international economics, can apply
theory to practice in explaining the current dilemmas in the global economy.

GDS_K1_K01, GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03, GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. International relations, economics and political economy. Theories, approaches and
concepts. One economics, many recipes. U1, K1

2. The impact of globalisation on the state; current economic dilemmas; new actors and
structures; changing balance of power. W1, U1

3.
Methodology: economic policy making in theory and practice; comparative, rational
choice and constructivist approaches; Realism, Liberalism, Marxism, Regime theory,
Hegemonic Stability; Institutions Grand theories continued: - the debates: Case
studies group presentation

U1, K1

4. 5) Theory- levels of analysis; interests, institutions and ideas; international and
domestic approaches, two and multi-level games W1, U1, K1

5. State versus market; the role of government in the economy and market failure;
market structures, imperfect competition, accountability; regulation W1, U1, K1

6. 7) Foreign economic policy making 8) Economic diplomacy W1, U1, K1

7. Introduction to Economic Nationalism and International Trade; Regionalism Applied
trade policy making W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, prezentacja, zaliczenie Essays10%, written exam60%, oral presentations30%

ćwiczenia zaliczenie ustne, raport, prezentacja participation, attendance, presentations, essays

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

ćwiczenia 20

przygotowanie projektu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

uczestnictwo w egzaminie 5

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

Przygotowanie do sprawdzianów 15
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej prezentacja zaliczenie zaliczenie ustne raport

W1 x x x x x

U1 x x x x x

K1 x x x



Sylabusy 60 / 166

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Academic English: Writing Skills

Nazwa przedmiotu
Academic English: Writing Skills

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Academic English: Writing Skills

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie jest wymagana wcześniejsza wiedza; obecność jest obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Absolwent zna i rozumie przeszłe i aktualne teorie i ideologie wyjaśniające procesy
globalizacyjne i ich wpływ na rozwój społeczny, jak również posiada wiedzę na temat
metodologii nauk społecznych i humanistycznych w kontekście studiów nad globalizacją
i rozwojem

GDS_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy problemów globalizacji i rozwoju, poprawnie
dobierając źródła i stosując właściwe metody badawcze GDS_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
The student is ready to expand knowledge and skills about globalization and development
processes and has the need for further education in order to solve problems of his
environment

GDS_K1_K01

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. NATO (Academic Style); 2. WTO (Introductions); 3. International Criminal Court
(Paraphrasing); 4. Organization of Security and Co-operation in Europe (Hedging and
Qualification); 5. South America (References and Bibliographies); 6. Africa
(Argumentation and exemplification); 7. Asia (Data analysis); 8. Europe (Conclusion
and Summaries)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, esej Krótka praca naukowa (30%); test końcowy (70%)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie referatu 30

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
77

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie ustne esej

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Liberalism, Multiculturalism and

Citizenship

Nazwa przedmiotu
Liberalism, Multiculturalism and Citizenship

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Liberalism, Multiculturalism and Citizenship

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest krytyczny namysł i dyskusja dotycząca teorii i koncepcji współczesnego liberalizmu, w tym
w szczególności teorii i praktyki wielokulturowości oraz teorii obywatelstwa.

C2

This debate will be of crucial importance for our discussion of politics of difference and multicultural citizenship.
We will examine several case studies of citizenship and politics multiculturalism such as Britain, France,
Germany, Sweden, USA and Canada. Although considered separately, these issues can be linked in many
different ways to provide a thought provoking discussion of the questions and challenges that individuals and
societies in the West face at the beginning of the new millennium.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna systemy normatywne kształtujące stosunki międzynarodowe GDS_K1_W03, GDS_K1_W04

W2 Rozumie problemy wielokulturowości w perspektywie teoretycznej,
kulturowej i politycznej. GDS_K1_W04, GDS_K1_W05
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W3 Zna główne teorie wielokulturowości i obywatelstwa oraz szerszą
perspektywę liberalną i ich krytyki. GDS_K1_W02, GDS_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi dyskutować ustnie i pisemny problemy wielokulturowości
i obywatelstwa oraz analizować paradygmat liberalno-demokratyczny. GDS_K1_U08, GDS_K1_U09

U2 Potrafi zaprezentować studium przypadku związane ze społeczeństwami
wielokulturowymi. GDS_K1_U06, GDS_K1_U08

U3 Potrafi samodzielnie analizować i interpretować argumenty z zakresu filozofii
politycznej.

GDS_K1_U06, GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do prezentowania argumentów i zabierania własnego stanowiska. GDS_K1_K01, GDS_K1_K03

K2 Jest gotów do współpracy w realizacji prostych celów badawczych. GDS_K1_K01, GDS_K1_K02,
GDS_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Liberalizm i podstawy wolnego społeczeństwa W1

2. Liberalna tolerancja. W1, W2

3. Liberalizm i różnorodność kulturowa. W1, W2

4. Prawa indywidualne, prawa mniejszości, prawa kulturowe. W1, W2, U3

5. Obywatelstwo, koncepcja liberalna, republikańska i wielokulturowa. W1, W2, K1

6. Teorie wielokulturowości. W3, U3, K1

7. Za i przeciw wielokulturowości - debata oxfordzka. U3, K1

8. Polityka wielokulturowości studium przypadku - USA i Kanada W2, U1, U2

9. Polityka wielokulturowości studium przypadku - Szwecja i Francja W3, U1, U2

10. Kryzys liberalizmu. U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
projekt

Obecność obowiązkowa Aktywny udział w zajęciach i zadania
projektowe: 40% Zaliczenie pisemne w formie eseju na dwa wybrane
tematy: 60%

Bilans punktów ECTS
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

przygotowanie projektu 20

przygotowanie do zajęć 25

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne projekt

W1 x

W2 x x

W3 x x

U1 x

U2 x

U3 x x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Statistics

Nazwa przedmiotu
Statistics

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Statistics

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Kurs wyposaża w znajomość podstawowych narzędzi statystycznych, takich jak tabele częstości, miary tendencji
centralnej i rozproszenia. Pokazuje także, w jaki sposób badać współzależność między zmiennymi przy pomocy
tabel krzyżowych i porównania średnich. Wszystkie tematy obejmują zarówno podsawy teoretyczne, jak
i praktyczne zastosowanie do danych empirycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe koncepcje statystyczne GDS_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykonanie podstawowych analiza statystycznych przy użyciu programu SPSS GDS_K1_U02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
1. Podstawy analizy danych w pakiecie SPSS. 2. Poziomy pomiaru. 3. Tabele częstości.
4. Miary tendencji centralnej. 5. Ważona średnia arytmetyczne. 6. Miary rozproszenia.
7. Wnioskowanie statystyczne: błąd losowy próby i przedział ufności. 8. Tabele
krzyżowe. 9. Porównania średnich. 10. Raportowanie wyników.

W1, U1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę,
raport

Ostateczna ocena składa się z oceny z egzaminu (60%) i krótkiego
raportu analitycznego (40%). Obie oceny muszą być pozytywne.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 20

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie raportu 30

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę raport

W1 x x

U1 x



Sylabusy 67 / 166

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Introduction to Modernity

Nazwa przedmiotu
Introduction to Modernity

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Introduction to Modernity

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Intencją kursu jest zapoznanie studentów z rozmaitymi aspektami pojęcia nowoczesności. Nasza epoka albo jest
dumna z bycia epoką nowoczesną, albo stara się aspirować do urzeczywistniania ideałów czy wzorców
uznawanych za nowoczesne. Niemniej samo pojęcie nowoczesności lub nowożytności dalekie jest
od jednoznaczności. Podstawowym celem kursu będzie dyskusja nad możliwie szerokim zbiorem zagadnień
odnoszących się do poszczególnych aspektów nowoczesności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 złożoność pojęcia nowoczesności GDS_K1_W02, GDS_K1_W03

W2 najważniejsze procesy społeczne, polityczne i ekonomiczne, które
ukształtowały nowoczesność GDS_K1_W03, GDS_K1_W04

W3 wybrane teorie nowoczesności GDS_K1_W02, GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 przedstawiać wieloaspektowość pojęcia nowoczesności GDS_K1_U01, GDS_K1_U04

U2 analizować procesy kształtujące nowoczesność przy pomocy aparatu
pojęciowego wybranych teorii nowoczesności GDS_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestnictwa w dyskusjach na temat wyzwań nowoczesnego
społeczeństwa GDS_K1_K01, GDS_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Teologiczne korzenie nowoczesności i debata o sekularyzacji W1, U1

2. Zachodni racjonalizm i "odczarowanie świata" W2, W3, U2

3. Nowoczesna wyobraźnia polityczna: od utopii do dystopii W3, U2, K1

4. Społeczeństwo masowe i kultura masowa W2, W3, U2, K1

5. Totalitaryzm jako zjawisko nowoczesne W2, U1, K1

6. Janusowe oblicze nowoczesnej technologii W2, U1, U2, K1

7. Krytycy nowoczesności W1, W3, U2, K1

8. Różnorodne nowoczesności? W1, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, ocena
aktywności podczas zajęć

Obecność: obowiązkowa. Warunki zaliczenia: aktywny udział
w zajęciach (30%) oraz egzamin ustny (70%)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny ocena aktywności podczas zajęć

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Education and Development

Nazwa przedmiotu
Education and Development

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Education and Development

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w zajęciach

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o roli edukacji jako podstawy stabilnego rozwoju gospodarczego I
społecznego. Obejmuje to kluczowe teorie edukacyjnego wpływu na rozwój oraz przegląd najważniejszych
edukacyjnych projektów rozwojowych w świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Współczesne teorie dotyczące wpływu edukacji na rozwój społeczny
i gospodarczy GDS_K1_W02, GDS_K1_W03

W2 Zna kluczowe edukacyjne projekty rozwojowe w świecie. GDS_K1_W07, GDS_K1_W08

W3 Metody i efekty działań organizacji międzynarodowych takich, jak: ONZ,
Bank Światowy, OECD czy UE. GDS_K1_W07, GDS_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Analizować skuteczność realizowanych projektów eduakcyjnych GDS_K1_U02, GDS_K1_U06,
GDS_K1_U08
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U2 Analizować i wyjaśniać zależność pomiędzy edukacją a postępem
społecznym GDS_K1_U02, GDS_K1_U04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rola edukacji w budowaniu kapitału społecznego W1, U2

2. Globalizacja a edukacja W1, U2

3. Mit ekonomii przyciągania W1, U2

4. Wpływ społeczny edukacji W1, U2

5. Prywatne a publiczne korzyści z edukacji W1, U2

6. Ubóstwo i niedostatki edukacji W1, U2

7. Braki edukacyjne a nierówności pomiędzy płciami W1, U2

8. Edukacja w podejściu do edukacji W2, W3, U1

9. Programy edukacyjne Banku Światowego W2, W3, U1

10. Działania edukacyjne OECD W2, W3, U1

11. UE i jej podejście do projektów edukacyjnych W2, W3, U1

12. Edukacja w Afryce W2, W3, U1

13. Edukacja w Azji Płudniowo-Wschodniej W2, W3, U1

14. Edukacja w Ameryce Łacińskiej W2, W3, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
esej,
egzamin
pisemny
/ ustny

Zaliczenie i ocena oparta jest na następującej formule: - aktywne uczestnictwo w
zajęciach (oparte na lekturze zadanych tekstów) - 40 procent końcowej oceny - esej
śródsemestralny: studium przypadku wybranego projektu edukacyjnego (wymagane
zatwierdzenie tematu przez prowadzącego) - 30 procent końcowej oceny - pisemny
egzamin końcowy: studenci odpowiadają na dwa spośród czterech przekrojowych
pytań - 30 procent końcowej oceny Esej powinien liczyć 2000-2500 słów,
zawierać hipotezę i pytanie badawcze; powinien wyrażać opinię na temat danego
projektu oraz przedstawiać argumenty przemawiające za taką opinią.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej egzamin pisemny / ustny

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Democratic Processes in the World

Nazwa przedmiotu
Democratic Processes in the World

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Democratic Processes in the World

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
knows and understands past and current theories and ideologies explaining the
processes of globalization and development in the world with a special focus on
democratic transitions in the world

GDS_K1_W03, GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

W2 has a knowledge of fundamental theories of non-democratic regimes GDS_K1_W02, GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

W3 knows and understands particular case studies of transitions from authoritarian
to democratic regimes

GDS_K1_W03, GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1
can properly analyse the causes and the course of social processes and
phenomena of democratic processes, formulate own opinions on the subject,
and make research hypotheses, as well as verify them

GDS_K1_U03, GDS_K1_U06,
GDS_K1_U08

U2
uses the acquired knowledge for theoretical assessment of the issues
concerning contemporary globalization and development challenges with
a special focus to democratic regimes

GDS_K1_U03, GDS_K1_U05,
GDS_K1_U07

U3 can compare political regimes and make practical use of theoretical knowledge
that acquired during the course.

GDS_K1_U02, GDS_K1_U03,
GDS_K1_U05, GDS_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 making analysis of political systems and to indicate challenges to the proper
functioning of democratic regimes

GDS_K1_K02, GDS_K1_K03,
GDS_K1_K05

K2
pracy w instytucjach dedykowanych funkcjonowaniu praktyk demokratycznych,
w organizacjach rządowych oraz pozarządowych związanych z funkcjonowaniem
systemów demokratycznych oraz promocją demokracji

GDS_K1_K02, GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04, GDS_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The idea of democracy - non-democratic regimes – theories and typologies - The third
wave of democratization - Southern Europe – building democracy at the Iberian
peninsula - Deconstruction of socialis regimes in Central and Eastern Europe – Polish
impulse - Deconstruction of socialist regimes in Central and Eastern Europe –
Czechoslovakia and Hungary - The end of military regimes in Latin America – the case
of Argentina and Brazil - Chile – The perfect transition? - From representative
democracy toward participating one – Chavismo in Venezuela - Racial democracy –
South Africa’s road from apartheid toward democratic regime - Arab spring – did
democracy failed in Arab countries? - US and the promotion of democracy - European
Union as a promoter of democratic values

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt,
esej

Projekt grupowy: studenci są zobowiązani do przygotowania projektu w grupach
(3-4 osoby), projekt może dotyczyć tematu wybranego przez studentów, ale
zaakceptowanego przez prowadzącego esej: każdy student zobowiązany jest
przygotwać esej liczący około 2000 słów, przypisy oraz bibliografię, temat wybierają
studenci, jednak musi być on zaakceptowany przez prowadzącego;

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 35

przygotowanie eseju 35

poznanie terminologii obcojęzycznej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

projekt esej

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x

K2 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Human Rights

Nazwa przedmiotu
Human Rights

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Human Rights

Klasyfikacja ISCED
0421 Prawo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przedstawienie w sposób całościowy problemu naruszeń praw jednostki oraz mechanizmów ich
ochrony we współczesnym świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie: podstawowe zagadnienia dotyczące filozofii praw człowieka, ich
historycznej ewolucji oraz rosnącego znaczenia we współczesnym świecie; naruszenia praw
człowieka mające miejsce w wybranych państwach; mechanizmy ochrony praw człowieka
w krajowych porządkach prawnych i gwarantowane w konstytucjach i innych aktach
normatywnych; uniwersalny oraz regionalne systemy ochrony praw człowieka, włącznie z rolą
organizacji międzynarodowych chroniących przed pogwałceniami praw jednostki, jak również
procedury stosowane na wypadek takich naruszeń.

GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi: objaśniać odpowiednie prawne i polityczne mechanizmy odnoszące się
do poważnych naruszeń praw jednostki; przygotowywać prace pisemne dotyczące
teoretycznego ujęcia praw człowieka; ich naruszeń w różnych częściach świata, jak również
prace na temat systemów ochrony praw człowieka.

GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do: poszerzania swojej wiedzy w obszarze pogwałceń praw człowieka, jak
również na polu międzynarodowych i krajowych mechanizmów zmierzających do ochrony praw
człowieka; do uczestnictwa w dyskusjach na temat współczesnych standardów ochrony praw
człowieka oraz do przedstawiania własnych poglądów w tym względzie; do pełnienia funkcji
wymagających znajomości prawa praw człowieka (w organizacjach pozarządowych, etc.).

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs jest poświęcony całościowemu ujęciu problematyki praw człowieka. Po uwagę
zostaną wzięte teoretyczne, prawne oraz praktyczne determinanty praw człowieka
i ich ochrony. Kurs został podzielony na pięć zasadniczych części. Pierwsza z nich
obejmuje filozoficzne i teoretyczne koncepcje odnoszące się do praw człowieka.
Druga dotyczy praktyki przestrzegania praw człowieka we współczesnym świecie.
Część trzecia obejmuje ochronę praw konstytucyjnych zapewnianych przez
wewnętrzne porządki prawne wybranych państw współczesnych. Przedmiotem części
czwartej są różne ugruntowane mechanizmy międzynarodowe stworzone w celu
ochrony praw jednostki na poziomach uniwersalnym i regionalnym. Ostatnia część
kładzie nacisk na aktywność organizacji pozarządowych, które pracują na rzecz
ochrony praw człowieka.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny (pytania otwarte)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Global Migrations and their Consequences

Nazwa przedmiotu
Global Migrations and their Consequences

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Global Migrations and their Consequences

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów do analizy przyczyn i konsekwencji procesów migracyjnych
z perspektywy zarówno historycznej, jak i współczesnej. Ponadto, studenci nauczą się analizować dobre i złe
praktyki istniejących polityk migracyjnych oraz podejmą próbę stworzenia takiej polityki w oparciu o hipotetyczne
kryteria.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student posiada ogólną wiedzę w obszarze procesów migracyjnych i ich
konsekwencji GDS_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi przygotować ustną prezentację na temat migracji i jej wpływu
na stosunki międzynarodowe GDS_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów śledzić bieżące wydarzenia w obszarze stosunków
międzynarodowych w kontekście migracji i dyskutować publicznie na ich temat. GDS_K1_K03



Sylabusy 80 / 166

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Porównanie wzorców migracji w perspektywie historycznej - analiza czynników dot.
fal migracyjnych i różnych typów migracji W1

2. 2. Migracje w perspektywie globalne i europejskiej – perspektywa teoretyczna
i empiryczna W1

3. 3. Współczesne trendy w ruchach migracyjnych na poziomie międzynarodowym
i europejskim - przebieg i konsekwencje W1

4. 4. Przymusowe migracje i bezpieczeństwo W1, K1

5. 5. Prawa uchodźców W1, K1

6. 6. Unia Europejska i migracje - prawo, teoria i praktyka W1, K1

7. 7. Tzw. kryzys migracyjny w Europie W1

8. 8. Migracje Polaków - studium przypadku W1

9. 9. Płeć i migracja W1, K1

10. 10. Wpływ migracji na kształtowanie globalnych, regionalnych, krajowych i lokalnych
polityk - współczesne debaty polityczne K1

11. 11. Beyond Europe – current migration dilemmas, policies and chances W1, K1

12. 12. Migration dilemmas in contemporary world – students’ choice – group
projects/presentation U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczen
ia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny,
prezenta
cja

Udział w zajęciach (maks. 2 nieobecności nieusprawiedliwione), praca w grupie i
prezentacja grupowa projektu grupowego, egzamin pisemny na podstawie
wykładów. Egzamin pisemny: 60% oceny, udział w zajęciach i aktywność w dyskusji
podczas zajęć: 15%; praca w grupie i prezentacja projektu grupowego - 25% oceny.
Pozytywna ocena z każdej części niezbędna do zaliczenia zajęć. Nieobecności
powyżej 50% - niezaliczenie zajęć. Każda nieobecność powyżej 2 i poniżej 50% -
dodatkowe pytanie na egzaminie. Egzamin poprawkowy: egzamin ustny.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20
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przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny prezentacja

W1 x

U1 x

K1 x x



Sylabusy 82 / 166

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Research Methods in Social Sciences

Nazwa przedmiotu
Research Methods in Social Sciences

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Research Methods in Social Sciences

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedmiotem kursu jest proces zbierania, rozumienia i wykorzystywania ilościowych i jakościowych danych
empirycznych w naukach społecznych. Tematyka obejmuje koncepcyjne przygotowanie badań, przegląd różnych
metod i technik zbierania danych, oraz podstawy ich analizy i prezentacji wyników. Ogólne podejście jest
praktyczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe koncepcje i techniki badań jakościowych i ilościowych GDS_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 użycie technik jakościowych i ilościowych do odpowiedzi na pytania
badawcze GDS_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpraca w procesie badawczym GDS_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Metodologia nauk społecznych. Przegląd. Projekty badawcze. 2. Definicje
i hipotezy: konceptualizacja i operacjonalizacja. 3. Badania etnograficzne. 4. Studia
przypadku. 5. Teoria ugruntowana. 6. Analiza treści. 7. Zogniskowane wywiady
grupowe. 8. Wywiady pogłębione. 9. Skale, indeksy, typologie. 10. Typy sondaży. Plan
badania. 11. Budowa kwestionariusza. 12. Wykorzystanie danych wtórnych. 13.
Przyczynowość i eksperyment. 14. Modelowanie sytuacji społecznych. Socjometria
i teoria gier. 15. Raportowanie wyników. Podsumowanie.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Ostateczna ocena składa się z oceny z egzaminu (60%) i dwóch
krótkich prac (20% każda). Wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

wykonanie ćwiczeń 45

przygotowanie do testu zaliczeniowego 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Understanding Culture and Politics

Nazwa przedmiotu
Understanding Culture and Politics

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Understanding Culture and Politics

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Gotowość do regularnego uczestniczenia w zajęciach, systematyczna lektura zadanej literatury, gotowość do podejmowania
konstruktywnej dyskusji w trakcie zajęć.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Rozumienie złożoności fenomenu kultury, jej wpływu na ludzkie zachowanie i działanie.

C2 Rozumienie potencjału kultury jako sposobu "zbiorowego programowania umysłu"

C3 Nabycie umiejętności rozpoznawania fenomenów kulturowych jako narzędzi mogących determinować ludzkie
działanie, także w sferze polityki i gospodarki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma wiedzę na temat istotności nauk społecznych do rozumienia
fenomenów z zakresu polityki i kultury.

GDS_K1_W01, GDS_K1_W04,
GDS_K1_W08

W2 Student rozumie istotę i naturę systemów normatywnych determinujących
stosunki międzynarodowe.

GDS_K1_W03, GDS_K1_W04,
GDS_K1_W06

W3 Student ma wiedzę o głównych podmiotach biorących udział w stosunkach
międzynarodowych i międzykulturowych.

GDS_K1_W01, GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05, GDS_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Student potrafi ocenić i zweryfikować zjawiska wpływające
na międzynarodowe stosunki w obrębie polityki, gospodarki i kultury.

GDS_K1_U02, GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06

U2 Student dostrzega i rozumie złożone fenomeny kulturowe wpływające
na międzynarodowe stosunki polityczne.

GDS_K1_U01, GDS_K1_U02,
GDS_K1_U04, GDS_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest władny podejmować dyskusje dotyczące stosunków
międzynarodowych w kontekście kulturowym.

GDS_K1_K01, GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03

K2
Student jest władny przygotować samodzielną wypowiedź dotyczącą
wybranych problemów z zakresu stosunków międzynarodowych
w kontekście kulturowym.

GDS_K1_K01, GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04, GDS_K1_K05

K3 Student jest władny podejmować analizę zjawisk z zakresu stosunków
międzynarodowych uwzględniając perspektywę kulturową.

GDS_K1_K01, GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Podstawowe koncepcje, terminy i metodologie z zakresu studiów kulturowych; Kultura
jako góra lodowa; Kultura i ideologie; Systemy znaczeniowe i kody kultury; Globalne
trendy kulturowe; Postmodernizm i zanikanie granic kulturowych; Intertekstualnośc;
Kulturowy "jamming"

W1, W3, U1, K1

2. Rasa, etniczność - reprezentacje. Czynniki kulturowe wg Edwarda T. Halla. Gender
w studiach kulturowych i politycznych. W1, W2, U1, U2, K2, K3

3.
Konepcje uczenia międzykulturowego wg Miltona Bennetta. Definiowanie kultury
popularnej oraz jej roli w polityce. Rozumienie kultury poprzez obraz. Kultura
i polityka - wzajemne powiązania i zależności. Polityka i perfomans.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
projekt,
esej,
prezenta
cja

regularna obecność na zajęciach (możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności)
(20% oceny końcowej), podejmowanie konstruktywnej dyskusji w trakcie zajęć
(20% oceny końcowej), lektura zadanej literatury oraz jej krytyczna analiza,
przygotowanie projektu grupowego i przedstawienie na forum grupy (30% oceny
końcowej), przygotowanie i dostarczenie na czas finalnego eseju (objętość 10 000
znaków) na wcześniej skonsultowany temat (30% oceny końcowej).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 6

przygotowanie prezentacji multimedialnej 1

przygotowanie projektu 3

przygotowanie eseju 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

projekt esej prezentacja

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Foreign language

Nazwa przedmiotu
Foreign language

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Foreign language

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Rosyjski, Arabski, Chiński

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.00

lektorat 60

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.00

lektorat 60

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.00

lektorat 60

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z podręczników i słowników.
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Opanowanie językowej kompetencji komunikacyjnej w typowych sytuacjach życiowych

C2 Rozwijanie umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych.

C3 Nauka zasad gramatyki potrzebnych do zrozumienia i samodzielnego budowania wypowiedzi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma podstawową wiedzę na temat języka i sytuacji językowych
w różnych regionach świata.

GDS_K1_W01, GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03, GDS_K1_W09

W2 Student zna i rozumie podstawowe słownictwo w danym języku
z zakresu globalizacji i studiów nad rozwojem.

GDS_K1_W01, GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03, GDS_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student umie wykorzystać zasady gramatyki i podstawowe słownictwo
danego języka do budowania prostych form wypowiedzi ustnej
i pisemnej.

GDS_K1_U01, GDS_K1_U04,
GDS_K1_U06, GDS_K1_U08,
GDS_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni
międzynarodowej wykazując się podstawowym poziomem kompetencji
komunikacyjnej.

GDS_K1_K01, GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03, GDS_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs praktycznej nauki nowożytnego języka obcego. Nauka podstawowych zasad
gramatyki.Nauka słownictwa związanego z tematyką życia codziennego. Szczególny
nacisk położony na: podstawowe formy grzecznościowe oraz wyrażenia używane
w życiu codziennym; podawanie podstawowych danych (imiona, nazwiska, adresy,
numery telefonów), przedstawianie siebie i innych, opowiadanie o sobie i o rodzinie;
opisywanie pomieszczeń, domu, mieszkania, sali lekcyjnej, miasta, przedmiotów,
osób; podstawowe nazewnictwo geograficzne: nazwy krajów, miast, kontynentów,
wybranych rzek, mórz; określanie pochodzenia, określanie kierunków i miejsc;
codzienne czynności; dialogi w restauracji i kawiarni: lista dań, ceny i rachunki;
podstawowe zakupy: jedzenie i picie; inne produkty codziennego użytku (na targu,
w sklepie spożywczym, w aptece, na poczcie); miejsca pracy i zawody; opisywanie
pogody; określanie czasu: godziny, pory dnia, pory roku, miesiące, proste daty;
pytanie o drogę; podróże – środki lokomocji, zwiedzanie, na dworcu autobusowym
i kolejowym, na lotnisku, w hotelu; podstawowe słownictwo związane z polityką i j.
mediów; szkoły i uniwersytet – podstawowe nazewnictwo (struktura, kierunki, zajęcia,
poziomy nauczania, nazwy przedmiotów); wizyta u lekarza; załatwianie formalności
w banku i kantorze; hobby i rozrywka – podstawowe zagadnienia; plany wakacyjne;
pisanie krótkich listów i kartek pocztowych; wypełnianie prostych formularzy.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Semestr 3

Metody nauczania:

konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, zaliczenie na ocenę

zaliczenie sprawdzianów każdorazowo po zakończeniu danej
partii materiału; zaliczenie pisemne i ustne na koniec
semestru

Semestr 4

Metody nauczania:

konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, zaliczenie na ocenę

zaliczenie sprawdzianów każdorazowo po zakończeniu danej
partii materiału; zaliczenie pisemne i ustne na koniec
semestru

Semestr 5

Metody nauczania:

konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin pisemny,
egzamin ustny

zaliczenie sprawdzianów każdorazowo po zakończeniu danej partii
materiału; egzamin pisemny i egzamin ustny na koniec semestru

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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lektorat 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 60

przygotowanie do egzaminu 90

przygotowanie do sprawdzianu 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
240

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla
przedmiotu

Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny egzamin ustny zaliczenie pisemne zaliczenie ustne zaliczenie na ocenę

W1 x x x x x

W2 x x x x x

U1 x x x x x

K1 x x x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Conflict Resolution and Peace Building

Nazwa przedmiotu
Conflict Resolution and Peace Building

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Conflict Resolution and Peace Building

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza w zakresie stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego publicznego.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest przedstawienie i wyjaśnienie mechanizmów, metod i instrumentów prawnych używanych
w ramach stosunków międzynarodowych w celu rozwiązywania konfliktów i wprowadzania pokoju
i bezpieczeństwa w państwach i regionach doświadczonych przez konflikty, w drodze szeroko rozumianego
procesu budowania pokoju przez państwa i organizacje międzynarodowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student rozumie złożoność stosunków międzynarodowych GDS_K1_W08

W2 student zna podmioty, instytucje i kluczowe procesy polityczne odgrywające istotną rolę
w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu pokoju

GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student potrafi przeanalizować współczesne przypadki rozwiązywania konfliktów
i budowania pokoju i omówić je podczas zajęć GDS_K1_U03

U2 student potrafi ocenić zmiany i wyzwania dotyczące głównych procesów rozwiązywania
konfliktów i budowania pokoju GDS_K1_U06
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest gotów do poszerzania swojej wiedzy na temat historycznych i współczesnych
aspektów rozwiązywania konfliktów i budowania pokoju jako elementów współpracy
państw i organizacji międzynarodowych w zakresie utrzymywania i przywracania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

GDS_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rozwiązywanie konfliktów i budowanie pokoju - definicje i zagadnienia wstępne. W1, W2

2.
Źródła konfliktów i destabilizacji - wybrane przykłady (zbrojna przemoc aktorów
niepaństwowych, proliferacja broni lekkiej i strzeleckiej, terroryzm, państwa upadłe,
zorganizowana przestępczość, przymusowa migracja).

U1, U2

3. Organizacje międzynarodowe, rozwiązywanie konfliktów i budowanie pokoju -
przykład ONZ. W2, U1, U2

4. Organizacje międzynarodowe, rozwiązywanie konfliktów i budowanie pokoju -
przykład NATO. W2, U1, U2

5. Inni międzynarodowi/transnarodowi aktorzy zajmujący się rozwiązywaniem konfliktów
i budowaniem pokoju - przegląd ogólny. W2, U2, K1

6. Populacjocentryczna strategia zwalczania powstania (COIN) i jej rola w budowaniu
pokoju. W1, U2

7. Rozwiązywanie konfliktów i budowanie pokoju - wybrane przypadki. U1, K1

8. Negocjacje międzynarodowe - wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W1, U2

9. Międzynarodowe prawo humanitarne - definicja, zakres zastosowania i podstawowe
zasady. W2, U2

10. Zakończenie konfliktu i porozumienia pokojowe - rozważania polityczne i prawne. W1, W2, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, projekcja filmów dokumentalnych

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny,
prezentac
ja

Uzyskanie końcowej oceny jest uzależnione od spełnienia dwóch warunków: 1.
Prezentacji przygotowanej przez dwuosobowe drużyny studentów dotyczącej
danego przypadku rozwiązywania konfliktu/budowania pokoju. 2. Zdania egzaminu
pisemnego zawierającego pytania testowe (20 pytań) i krótkie pytania opisowe (5
pytań). Czynnikiem decydującym o końcowej ocenie studenta jest wynik uzyskany
z egzaminu pisemnego. Prezentacja drużynowa może podnieść ocenę końcową o
pół stopnia.

Bilans punktów ECTS
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 12

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 32

rozwiązywanie kazusów 4

przygotowanie do zajęć 12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny prezentacja

W1 x

W2 x x

U1 x

U2 x x

K1 x x



Sylabusy 94 / 166

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Politics of Multiculturalism

Nazwa przedmiotu
Politics of Multiculturalism

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Politics of Multiculturalism

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest podstawowa wiedza socjologiczno-kulturoznawcza dotycząca procesów determinujących stosunki
międzynarodowe.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Cel główny to dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu polityki wielokulturowości (podejścia
teoretyczne i praktyczne).

C2 Rozumienie i analizowanie zjawisk obecnych w globalnej polityce przy użyciu różnych narzędzi badawczych
pochodzących z nauk społecznych i humanistycznych.

C3 Rozumienie i stosowanie podstawowych terminów jak: polityka globalna, kultura, etniczność, tożsamość
kulturowa, autonomia, system międzynarodowy, migracje, postkolonializm.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie na czym polegają dawne oraz współczesne podejścia
badawcze problemu wielokulturowości oraz polityki. GDS_K1_W01, GDS_K1_W06

W2
Student ma wiedzę i rozumie wpływ zmian zachodzących na poziomach:
lokalnym, regionalnym i globalnym na światowe procesy polityczne
i ekonomiczne.

GDS_K1_W03, GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07
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W3
Student ma wiedzę na temat pozytywnych i negatywnych aspektow procesów
globalizacyjnych, oddziałujących na rozwój współczesnych społeczeństw, państw,
regionów i wspólnot lokalnych.

GDS_K1_W01, GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05, GDS_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student jest władny podejmować analizę społecznych, politycznych,
ekonomicznych i kulturowych aspektów globalizacji oraz wyzwań, jakie niesie
z sobą wielokulturowość.

GDS_K1_U02, GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04

U2 Student potrafi wyjaśniać wpływ procesów globalizacyjnych na rozwój świata,
jego regionów i subregionów, stosując przy tym perspektywę wielokulturową.

GDS_K1_U03, GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05, GDS_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student ma świadomość o istotności procesów globalizacyjnych jako tych, które
determinują lokalne i regionalne a także państwowe byty.

GDS_K1_K01, GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03

K2
Student ma świadomość i gotowość do ustawicznego uczenia się, ponieważ tego
wymaga współczesny świat, zwłaszcza uwzględniając tempo zachodzących
zmian, w wymiarze politycznym, gospodarczym i kulturowym.

GDS_K1_K01, GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03, GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definicje wielokulturowości oraz wybrane perspektywy badawcze zjawiska
wielokulturowości. W1, W2, U1, K1

2.
Prawa i obowiązki grup mniejszościowych w koncepcjach wybranych socjologów
i politologów, m.in. W. Kymlicka, J. Rawls, I. Young Oponenci i zwolennicy
wielokulturowości jako projektu politycznego; Wielokulturowość jako sfera interesu
politycznego i ekonomicznego.

W2, U2, K1

3.
Mniejszości migranckie, mniejszości narodowe jako główne podmioty w polityce
wielokulturowości. Krytyka polityki wielokulturowości. Interkulturowość
i transkulturowość.

W2, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
projekt,
esej,
prezentacja

regularna obecność jest wymagana, przygotowanie do zajęć poprzez lekturę
zadanych tekstów (20% oceny końcowej), uczestniczenie w dyskusji (20% oceny
końcowej), zaprezentowanie projektu w postaci PP na forum grupy (30% oceny
końcowej), egzamin pisemny - esej dostarczony terminowo (30% oceny
końcowej).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 1

zbieranie informacji do zadanej pracy 6

przygotowanie projektu 3

przygotowanie eseju 10

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

projekt esej prezentacja

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Global Security

Nazwa przedmiotu
Global Security

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Global Security

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy umożliwiającej postrzeganie i rozumienie współczesnego bezpieczeństwa z perspektywy
globalnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna i rozumie tradycyjne i współczesne koncepcje i teorie bezpieczeństwa
globalnego GDS_K1_W02

W2 ma wiedzę o wpływie czynników lokalnych, regionalnych i globalnych
na bezpieczeństwo międzynarodowe

GDS_K1_W02, GDS_K1_W05,
GDS_K1_W08

W3 zna i rozumie pozytywne i negatywne aspekty procesów globalizacyjnych pod
kątem ich konsekwencji dla bezpieczeństwa ludzkiego i cywilizacyjnego

GDS_K1_W03, GDS_K1_W04,
GDS_K1_W06, GDS_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 potrafi interpretować i wyjaśniać procesy globalizacji w kontekście
bezpieczeństwa i stabilności

GDS_K1_U01, GDS_K1_U04,
GDS_K1_U06

U2
potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do analizy społecznych, politycznych,
gospodarczych, prawnych, ekologicznych i kulturowych aspektów współczesnego
bezpieczeństwa międzynarodowego.

GDS_K1_U01, GDS_K1_U03

U3 potrafi prognozować i modelować procesy związane z globalizacją
i bezpieczeństwem, wykorzystując właściwe teorie, metody i narzędzia badawcze

GDS_K1_U02, GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest świadom znaczenia wiedzy o bezpieczeństwie globalnym i potrzeby ciągłego
uczenia się w celu rozwiązywania praktycznych problemów GDS_K1_K01, GDS_K1_K02

K2 jest przygotowany do oceny informacji i analizy treści odnoszących się
do bezpieczeństwa globalnego GDS_K1_K03, GDS_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Bezpieczeństwo globalne: koncepcje, teorie, definicje W1, U1, U3, K1

2. Globalne zagrożenia i szanse W1, W3, U3, K2

3. Globalna przemoc W2, W3, U2, K2

4. Etyka globalna: studia nad wojną i pokojem W1, W3, U1, U2, K1

5. Ochrona cywilna i pomoc humanitarna W2, W3, U2

6. Globalne zarządzenie bezpieczeństwem i budowa odporności W1, W2, W3, U1, K1

7. Globalne cyberbezpieczeństwo W3, U2, U3, K2

8. Globalny nadzór i obserwacja W2, W3, U1, K2

9. Globalne bezpieczeństwo środowiska naturalnego W2, W3, U1, U2, K1

10. Globalne bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe W2, W3, U1, U2, K1

11. Globalne bezpieczeństwo żywnościowe W2, W3, U2, K1

12. Globalne migradcje i wyzwania demograficzne W2, W3, U1, U2

13. Globalne bezpieczeństwo zdrowotne W2, W3, U1, U2, K1

14. Globalne bezpieczeństwo energetyczne oraz gospodarka zasobami W2, W3, U2, U3, K2

15. Bezpieczeństwo nuklearne i rozbrojenie W2, W3, U1, U3, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin pisemny,
projekt,
prezentacja

- Obecność na zajęciach - 10% - Indywidualne prezentacje dotyczące
wybranych aspektów bezpieczeństwa globalnego - 15% - Projekt grupowy
- 10% - Aktywność podczas wykładów - 20% - Egzamin końcowy - 45%
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny projekt prezentacja

W1 x x

W2 x x x

W3 x x

U1 x x x

U2 x x x

U3 x

K1 x x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Civil Society and NGOs

Nazwa przedmiotu
Civil Society and NGOs

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Civil Society and NGOs

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Articulate the place of NGOs and Civil Society theory in the realm
of global studies and development studies and the place of these
among social sciences and humanities

GDS_K1_U01, GDS_K1_U02, GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04, GDS_K1_U05, GDS_K1_U06,
GDS_K1_U07, GDS_K1_U08, GDS_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Sharing their knowwledge of the fundamental international
governmental and non-governmental institutions implicated in
Transnational Advocacy Networks in Global Civil Society

GDS_K1_K01, GDS_K1_K02, GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04, GDS_K1_K05

K2 Has knowledge of the role of man as a subject of processes in
Civil Society

GDS_K1_K01, GDS_K1_K02, GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04, GDS_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
1. What is Civil Society? 2. The Enlightenment and Beyond: The Social Contract;
Political Engagement, the Limitations of Government and the Third Way; Social
Capital and Trust

U1, K1, K2

2. What is Global Civil Society?; Global Civil Society and Nation States; Global Civil
Society Infrastructure: NGOs and Transnational Advocacy Networks U1, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium raport, esej

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie raportu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie ekspertyzy 15

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

raport esej

U1 x x

K1 x x

K2 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
International Political and Economic

Organizations

Nazwa przedmiotu
International Political and Economic Organizations

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
International Political and Economic Organizations

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
International political and economic organisations, institutions and
policies. Understanding the global economy and international system
through the analysis of global governance.

GDS_K1_W01, GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03, GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05, GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07, GDS_K1_W08,
GDS_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Combining theory and practice through economic and political
diplomacy. Breaking down the factors behind globalisation. Analysing
governance networks, structures and policy making in diverse
international organisations.

GDS_K1_U01, GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03, GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05, GDS_K1_U06,
GDS_K1_U07, GDS_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Team projects, individual research, simulation games of how
international organisations work in theory and in reality. Discussions
and presentations about the role of these global bodies in structuring
the interests and ideology of the global system.

GDS_K1_K01, GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03, GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. International organisations, an introduction. Theory and practice. W1, U1, K1

2. International law and voting procedures in international organisations. Theories of
cooperation. W1, U1, K1

3. Bretton Woods institutions. W1, U1, K1

4. Regional organisations. W1, U1, K1

5. The United Nations. W1, U1, K1

6. Plurilateral bodies.OECD, OSCE, G20. W1, U1, K1

7. Questions of Sovereignty and cooperation. W1, U1, K1

8. Multilateralism and diplomacy. W1, U1, K1

9. Non-governmental organisations. W1, U1, K1

10. Multinational Companies. W1, U1, K1

11. Economic diplomacy in practice. The WTO and international trade, W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, projekt, esej,
prezentacja, egzamin

Essays, group project involving diplomacy setting
simulation exercise, exam, participation, presentations.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

uczestnictwo w egzaminie 5

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne projekt esej prezentacja egzamin

W1 x x x x x

U1 x x x x x

K1 x x x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Barriers of Development in Modern

Societies

Nazwa przedmiotu
Barriers of Development in Modern Societies

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Barriers of Development in Modern Societies

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs ma na celu analizę różnych czynników politycznych, kulturowych i ekonomicznych, które mogą być
postrzegane jako istotne bariery rozwoju we współczesnym świecie.

C2 Szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie aktualnych, istotnych kwestii, takich jak odrodzenie
nacjonalizmu oraz rosnące nierówności społeczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Absolwent zna i rozumie pozytywne i negatywne aspekty procesów globalizacyjnych oraz to,
w jaki sposób wpływają one na rozwój współczesnych państw i społeczeństw. GDS_K1_W08

W2
Absolwent zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych wyzwań procesów
społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych, w wymiarze historycznym
i współczesnym.

GDS_K1_W05
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W3 Absolwent zna i rozumie rolę człowieka jako podmiotu procesów globalizacyjnych
i rozwojowych. GDS_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy problemów globalizacji i rozwoju, poprawnie
dobierając źródła i stosując właściwe metody badawcze. GDS_K1_U02

U2
Absolwent potrafi właściwie analizować przyczyny i skutki zjawisk społecznych wpływających
na procesy globalizacji i rozwoju, formułując przy tym własne opinie, a także stawiając
i weryfikując hipotezy badawcze w tym zakresie.

GDS_K1_U04

U3 Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu teoretycznych rozważań na temat
współczesnych procesów globalizacyjnych i ich wpływu na rozwój społeczny. GDS_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Absolwent jest gotów do myśleć i działać niezależnie, mając świadomość potrzeby stawiania
pytań i poszukiwania odpowiedzi. GDS_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Czynniki polityczne wpływające na rozwój: (1) nacjonalizm, (2) populizm, (3)
eurosceptycyzm, (4) terroryzm i radykalizm, (5) korupcja, (6) niestabilność polityczna
/ reżimy autorytarne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

2.
Czynniki kulturowe i społeczne wpływające na rozwój: (1) czynniki geograficzne
wpływające na rozwój, (2) dyskryminacja i wykluczenie, (3) fundamentalizm religijny,
(4) ubóstwo i ograniczony dostęp do zasobów.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3.
Czynniki ekonomiczne, które wpływają na rozwój: (1) globalizacja i nierównomierny
rozwój, (2) otwartość gospodarki i wzajemne powiązania, (3) reżimy gospodarcze:
zasady, stabilność i zaufanie, (4) dystrybucja dochodów, (5) mechanizmy koordynacji
i prawa własności.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
prezentacja

The assessment of the course consists of two elements. (a)
Students’ presentations (20%) (b) Final exam (80%)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do egzaminu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny prezentacja

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Communication and media in the Global

Era

Nazwa przedmiotu
Communication and media in the Global Era

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Communication and media in the Global Era

Klasyfikacja ISCED
0300 Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja nieokreślone
dalej

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Rozumienie podstawowych prawideł komunikacji z uwzględnieniem kontekstu kulturowego.

C2 Nabycie podstawowej wiedzy o mediach, ich historii oraz współczesnych ponowoczesnych formach mediów.

C3 Umiejętność identyfikowania mediów oraz rozpoznawania ich wpływu na globalny rozwój w XXI wieków

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma wiedzę, w kontekście innych nauk humanistycznych i społecznych,
na temat roli i znaczenia studiów nad globalnym rozwojem.

GDS_K1_W01, GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04, GDS_K1_W05

W2 Student ma wiedzę na temat pozytywnych i negatywnych skutków procesów
globalizacyjnych na rozwój społeczeństw i państw.

GDS_K1_W04, GDS_K1_W05,
GDS_K1_W08

W3
Student ma wiedzę i rozumie wpływ globalnych procesów politycznych
i ekonomicznych na lokalną, regionalną i krajową sferę gospodarczą, społeczną
i polityczną.

GDS_K1_W02, GDS_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student posiada umiejętność diagnozowania roli ruchów społecznych
w procesach globalizacyjnych.

GDS_K1_U02, GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04
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U2 the student is able to critically analyse the impact of local, regional, and global
challenges of social, political, and economic processes

GDS_K1_U01, GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03

U3 Student posiada umiejętność podejmowania konstruktywnej dyskusji na temat
współczesnych mediów, komunikacji i globalizacji. GDS_K1_U06, GDS_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student ma kompetencje rozwijania nabytych umiejętności krytycznego
myślenia, krytycznej oceny i ewaluacji danych oraz informacji udostępnianych
przez media.

GDS_K1_K02, GDS_K1_K03

K2 Student jest motywowany do rozwijania umiejętności konstruktywnego
polemizowania.

GDS_K1_K01, GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03, GDS_K1_K05

K3 Student jest zachęcany do rozwijania zdolności niezbędnych i pomocnych
w komunikacji międzykulturowej.

GDS_K1_K03, GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Komunikacja - teoria i praktyka Media – historia i współczesność Media jako czwarta
władza Media i polityka Media, komunikacja i nowoczesne technologie

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt, esej,
prezentacja

regularna obecność, przygotowanie do zajęć poprzez lekturę zadanych
tekstów, uczestniczenie w dyskusji, zaprezentowanie projektu w postacie
PP na forum grupy, egzamin pisemny - esej.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie pracy semestralnej 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 1

przygotowanie eseju 13

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20
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zbieranie informacji do zadanej pracy 6

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

projekt esej prezentacja

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Authoritarianism and Globalization

Nazwa przedmiotu
Authoritarianism and Globalization

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Authoritarianism and Globalization

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs poświęcony polityce autorytarnej w dobie globalizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna i rozumie koncepcyjne podstawy rządów autorytarnych GDS_K1_W01, GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05

W2 Ma podstawy wiedzy o instytucjach władzy państwa autoryternego GDS_K1_W05, GDS_K1_W07

W3 Ma wiedzę na temat formułowania polityki w różnych systemach
autorytarnych GDS_K1_W07, GDS_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi przeprowazić badania na temat autorytaryzmów metodami
politologii porównawczej

GDS_K1_U02, GDS_K1_U03,
GDS_K1_U06, GDS_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi w trakcie dyskusji prezentować oparte na faktach opinie,
poprawnie argumentować, w zakresie tematyki władzy w globalizującym
się świecie

GDS_K1_K02, GDS_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rząd autorytarny - przegląd koncepcji W1, W2

2. Ekonomia polityczna autorytaryzmu W2, W3, U1

3. Dynamika polityczna wewnątrz reżimów W2, W3, U1, K1

4. Relacje reżimu ze społeczeństwem W2, W3, U1, K1

5. Wpływy zglobalizowanych autorytaryzmów - narzędzia polityki zagranicznej W3, U1, K1

6. Autorytarne strategie wobec mediów społecznościowych W1, W3, U1, K1

7. Różnice regionalne w systemach autorytarnych W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
projekt

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 1) zaliczenie egzaminu na
minimum 51% punktów, 2) uzyskanie pozytywnej oceny z projektu
semestralnego

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny projekt

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Cultural Dimension of Human Rights

Nazwa przedmiotu
Cultural Dimension of Human Rights

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Cultural Dimension of Human Rights

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 studenci znają i rozumieją współczesne kwestie dotyczące kulturowych wymiarów
praw człowieka GDS_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 studenci potrafią analizować współczesne teksty dotyczące kulturowych wymiarów
praw człowieka GDS_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 studenci są gotowi do angażowania się w dyskusję i działalność dotyczącą
kulturowych wymiarów praw człowieka GDS_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Sposoby uzasadniania praw człowieka: (i) osoba (autonomia, godność, współczucie),
(ii) państwo, (iiii) Bóg W1, U1, K1

2. Godność jako podstawa praw człowieka. Godność oparta na rozumie i autonomii.
Państwo opiekuńcze jako zagrożenie dla godności. W1, U1, K1
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3. Godność jako podstawa praw człowieka. Podejście zdolnościowe; godność opart
na potrzebach W1, U1, K1

4.
Chińskie wartości i prawa człowieka: (i) źródła kultury chińskiej, (ii) indywidualizm
i kolektywizm, (ii) prawa i obowiązki, (iii) wolność i porządek, (v) prawa obywatelskie
i prawa ekonomiczne

W1, U1, K1

5. Islam i prawa człowieka; (i) krytyka zagrożeniem dla islamu, (ii) "islamizacja" dyskusji
o prawach człowieka, (iii) szariat i prawa człowieka W1, U1, K1

6. Demokracja, rozwój gospodarczy i prawa człowieka: (i) liberalna demokracja i prawa
człowieka, (ii) państwo opiekuńcze i prawa człowieka W1, U1, K1

7. Indie i prawa człowieka: (i) zabójstwa honorowe, (ii) posag, (iii) rola kobiety w kulturze
indyjskiej W1, U1, K1

8.
Feminizm i prawa człowieka: (i) prawa kobiet w sferze publicznej i rodzinie, (ii)
kulturowe uzasadnienie gwałcenia praw kobiet, (iii) zachodni feminizm i feminizm
Trzeciego Świata, (iii) zewnętrzna i wewnętrzna krytyka feminizmu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Arab Spring and its impact on the Arab

World

Nazwa przedmiotu
Arab Spring and its impact on the Arab World

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Arab Spring and its impact on the Arab World

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemem przemian politycznych na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej po Arabskiej Wiośnie - ze szczególnym uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz
skutków przemian politycznych w krajach arabskich po 2010 roku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Wiedza o zmieniających się relacjach między instytucjami politycznymi a środowiskiem
społeczno-gospodarczym w państwach arabskich.

GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

W2 Wiedza na temat powiązań między dyscyplinami akademickimi, które umożliwiają
studiowanie przemian politycznych w państwach arabskich.

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania wiedzy teoretycznej do krytycznej
i porównawczej analizy przemian politycznych w państwach arabskich.

GDS_K1_U03,
GDS_K1_U06

U2 Umiejętność rozumienia, analizy i interpretacji konkretnych procesów politycznych -
wewnętrznych i zewnętrznych - w państwach arabskich.

GDS_K1_U02,
GDS_K1_U04

U3 Umiejętność przygotowania projektów odzwierciedlających gospodarcze i polityczne
aspekty wydarzeń politycznych w państwach arabskich.

GDS_K1_U05,
GDS_K1_U08
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent jest gotów do opracowywania i realizowania projektów związanych
z funkcjonowaniem instytucji i organizacji politycznych, pozarządowych oraz
gospodarczych w regionie Bliskiego Wschodzie i Afryki Północnej.

GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Teoretyczne wprowadzenie (autorytaryzm, reżimy hybrydowe, przemiany
polityczne, poliarchia i demokratyzacja). W1, W2

2. 2.1. Stary autorytaryzm w wybranych państwach arabskich. 2.2. Nowy autorytaryzm
w wybranych państwach arabskich. W1, U1, U2

3. 3. Bariery demokratyzacji w państwach arabskich. W1, U1, U2

4. 4.1. Arabska Wiosna - czynniki wewnętrzne, reakcje zewnętrzne, trajektorie. 4.2.
Arabska Wiosna w kontekście międzynarodowym (regionalnym i globalnym). W1, U1, U2

5.

5.1. Powstanie i przemiany polityczne w Tunezji (studium przypadku). 5.2. Powstanie
i przemiany polityczne w Egipcie (studium przypadku). 5.3. Rewolta, wojna
i przemiany polityczne w Syrii (studium przypadku). 5.4. Rewolta, wojna i przemiany
polityczne w Libii (studium przypadku). 5.5. Rewolta, wojna i przemiany polityczne
w Jemenie (studium przypadku). 5.6. Elastyczny autorytaryzm w monarchiach
arabskich (studia przypadku: Maroko i Jordania).

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny,
prezentacja

Egzamin pisemny (pytania otwarte): 50% oceny końcowej. Analiza procesu i
czynników przemian politycznych w wybranym państwie arabskim po 2010
roku w formie prezentacji: 40% oceny końcowej. Udział w dyskusji: 10%
oceny końcowej.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 28

uczestnictwo w egzaminie 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30
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przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny prezentacja

W1 x

W2 x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
World Religions

Nazwa przedmiotu
World Religions

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
World Religions

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs stanowi podstawowe tło dla zagadnień historycznych, instytucjonalnych i społecznych dotyczących
systemów religijnych i filozoficznych świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 główne podobieństwa i różnice między różnymi systemami religijnymi /
wierzeniowymi, zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej

GDS_K1_W02, GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05

W2 instytucjonalne aspekty systemów przekonań, a także ich wpływ
na różne regiony świata GDS_K1_W02, GDS_K1_W05

W3 podstawowe cechy systemów przekonań i ich rolę we współczesnych
społeczeństwach

GDS_K1_W02, GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04, GDS_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować, w jaki sposób religia wpływa na politykę, stosunki
społeczne i kulturę z perspektywy globalnej, regionalnej i lokalnej

GDS_K1_U01, GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04, GDS_K1_U06
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 lepszego zrozumienia różnic między różnymi systemami wiary GDS_K1_K01, GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Trzy systemy monoteistyczne - perspektywa porównawcza W1, W3, K1

2. Judaizm i jego nurty W1, W3

3. Chrześcijaństwo w perspektywie społecznej W1, W2, W3

4. Islam i jego dyskursy. W1, W2, W3, U1, K1

5. Hinduizm a społeczeństwo indyjskie W2, W3, U1

6. Buddyzm jako koncepcja myślenia W2, W3, U1

7. Konfucjańskie społeczeństwo W2, W3, U1

8. Taoizm i rozumienie wszechświata W2, W3, U1

9. Sintoizm - jak stworzyć historię narodu. W2, U1

10. Idea państwa wyznaniowego i jego implikacje W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Aby uzyskać zaliczenie kursu, studenci muszą uczęszczać na zajęcia (dwie
nieusprawiedliwione nieobecności) oraz zdać końcowy egzamin pisemny na
minimum 60 procent.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Contemporary Parties and Ideologies

Nazwa przedmiotu
Contemporary Parties and Ideologies

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Contemporary Parties and Ideologies

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1
Kurs koncentruje się na zmieniającej się roli partii politycznych i ich ideologii we współczesnym świecie. Celem
jest przedstawienie najważniejszych terminów i koncepcji dotyczących partii politycznych, w tym ich rozwoju
organizacyjnego i ideologicznego. Nakreślone ramy teoretyczne zostaną zilustrowane przykładami i wykorzystane
do analizy i omówienia współczesnych partii politycznych w globalizującym się świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna literaturę akademicką na temat roli partii politycznych w systemach
demokratycznych i ma wiedzę na temat powiązanych pojęć i toczących się dyskusji
w tej dziedzinie

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

W2 wykazuje się solidną wiedzą i krytycznym zrozumieniem współczesnych ideologii
partyjnych, w tym zarówno postaw partii głównego nurtu, jak i partii radykalnych

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03
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W3 rozumie wpływ procesów globalizacji na partie polityczne, ich programy, struktury
oraz podejmowaną współpracę

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi wyszukiwać i oceniać istotne dane w celu analizowania pozycji partii
politycznych i jest w stanie klasyfikować partie poprzez włączenie ich do istniejących
rodzin partyjnych

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U06

U2 jest w stanie wnosić swój wkład w dyskusje na temat współczesnych partii
politycznych i ideologii oraz funkcji, jakie partie pełnią w demokracji

GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U08

U3 potrafi napisać krótki esej analityczny z wykorzystaniem odpowiedniej literatury
przedmiotu GDS_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów działać niezależnie, mając świadomość potrzeby stawiania pytań
i poszukiwania odpowiedzi dotyczących pozycji i roli partii politycznych
we współczesnych demokracjach

GDS_K1_K03

K2 jest gotowy poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat wpływu procesów globalizacji
na partie polityczne i ich ideologie GDS_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Czym są partie polityczne i co robią? Geneza, główne podejścia w definiowaniu
i badaniach partii politycznych i ich funkcji W1, U2

2. 'Partie nie są tym, czym były kiedyś'. Ewolucja organizacyjna partii politycznych
(kadrowe, masowe, catch-all, kartel i partie przedsiębiorców) W1, U2, K1

3. Podział lewica-prawica, podziały socjopolityczne i związane z nimi rodziny partii
politycznych W2, U1

4.
Ewolucja ideologiczna i charakterystyka programowa rodzin partii politycznych
głównego nurtu: socjaldemokratyczne, liberalne, konserwatywne, chrześcijańsko-
demokratyczne

W2, U1, U2

5. Analiza zasad ideologicznych partii politycznych głównego nurtu w wybranych
państwach (np. W Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Polsce) W2, W3, U1, U2

6. Ideologiczna charakterystyka partii związanych z Nową Polityką (np. Zieloni, partie
feministyczne) W2, W3, U1, U2

7.
Charakterystyka ideowa partii radykalnie lewicowych i prawicowych. Dyskusja
na temat głównych założeń ideologicznych wybranych partii radykalnie prawicowych
(np. Alternatywa dla Niemiec (AfD) w Niemczech, Zjednoczenia Narodowe We Francji
etc.)

W2, W3, U1, U2

8. Koncepcje instytucjonalizacji partii politycznych (A. Panebianco, R. Harmel i L.
Svåsand) W1, U2, K1

9. Partie polityczne w przepisach prawnych (konstytucje, ustawy o partiach), zakaz
działania partii niedemokratycznych W1, U2, K1

10.
Systemy partyjne - definicje i typologie M. Duvergera, J. Blondela, G. Sartori;
analizowanie systemów partyjnych wybranych współczesnych demokracji przy użyciu
tych typologii

W1, W3, U2, K1
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11. Rząd partyjny i koalicje partii politycznych (wyborczych, rządowych
i parlamentarnych) W1, U1, K1

12.
Wpływ globalizacji i europeizacji na partie polityczne - ich struktury i ideologie,
postawy głównych i radykalnych partii politycznych wobec globalizacji i integracji
europejskiej

W3, U1, U2, U3, K2

13. Partie polityczne w Unii Europejskiej (Europartie) i perspektywy rozwoju partii
globalnych W3, U1, U2, U3, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny, esej,
udział w
dyskusjach

Studenci będą oceniani na podstawie ich ogólnej frekwencji i udziału w
zajęciach (20%), krótkich esejów napisanych podczas zajęć (30%) i
końcowego egzaminu pisemnego (50%). Konieczne jest zdobycie co
najmniej 30% punktów podczas zajęć, aby móc przystąpić do egzaminu
końcowego.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 44

przeprowadzenie badań empirycznych 14

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny esej udział w dyskusjach

W1 x x x

W2 x x x

W3 x x x

U1 x x x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
World Cultural Heritage

Nazwa przedmiotu
World Cultural Heritage

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
World Cultural Heritage

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Studenci poznają pojęcie dziedzictwa i jego zastosowanie w różnych kontekstach społecznych i kulturowych
na arenie globalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- Absolwent zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych wyzwań procesów
społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych, w wymiarze historycznym
i współczesnym. - Absolwent zna i rozumie pozytywne i negatywne aspekty procesów
globalizacyjnych oraz to, w jaki sposób wpływają one na rozwój współczesnych państw
i społeczeństw.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

- Absolwent potrafi interpretować i wyjaśniać procesy globalizacyjne i ich wpływ na poziom
rozwoju społecznego i gospodarczego na świecie, - Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę
do analizy społecznych, politycznych, gospodarczych, prawnych i kulturowych aspektów
współczesnych procesów globalizacyjnych i rozwojowych, - Absolwent potrafi wykorzystać
zdobytą wiedzę w celu teoretycznych rozważań na temat współczesnych procesów
globalizacyjnych i ich wpływu na rozwój społeczny.

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
- Absolwent jest gotów do poszerzania wiedzy i umiejętności na temat procesów globalizacji
i rozwoju oraz ma potrzebę dalszej edukacji w celu rozstrzygania problemów swojego
otoczenia. - Absolwent jest gotów do myśleć i działać niezależnie, mając świadomość potrzeby
stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest przedstawienie koncepcji dziedzictwa, jego historii i zastosowań
przez instytucje międzynarodowe (np. UNESCO i Radę Europy) oraz lokalnych
interpretatorów dziedzictwa. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na konteksty
globalne, w których możliwe są różne klasyfikacje, praktyki i strategie ochrony, co
w konsekwencji rodzi napięcie między europejskim (patrz UNESCO) a innymi
rozumieniami tego terminu. Kluczowym elementem kursu będzie pojęcie dziedzictwa,
zabytku, tradycji i historii. Szczególny nacisk zostanie położony na badanie odgórnych
i oddolnych strategii prowadzących do „wynajdowania” i nadużywania dziedzictwa
w kontekście globalnym.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
esej,
preze
ntacja

Zważywszy na fakt, że kurs łączy wykłady, dyskusje, indywidualne projekty badawcze,
prezentację ustną i esej pisemny, końcowa ocena obejmie wszystkie poniższe
elementy: 1) uczestnictwo w wykładach nie jest obowiązkowe, ale wysoce zalecane,
ponieważ aktywny udział w zajęciach stanowi 5% oceny końcowej; 2) aktywny udział
w seminarium stanowi 5% oceny końcowej; 3) prezentacja (15-20 minut) na wybrany
temat stanowi do 40% oceny końcowej; 4) praca końcowa (esej) daje 50% oceny
końcowej. Wymagania dotyczące końcowego eseju: 24 000 do 27 000 znaków (tj. 13
do standardowych 15 stron, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12,
interlinia 1,5).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej prezentacja

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Thesis seminar Part I

Nazwa przedmiotu
Thesis seminar Part I

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Thesis seminar Part I

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na proseminarium jest obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z formalnymi aspektami tworzenia prac naukowych oraz
przygotowanie studentów do procesu tworzenia pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 metody i narzędzia pozyskiwania danych do pracy naukowej, w tym pracy
licencjackiej

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03

W2 zasady dotyczące pisania prac licencjackich pod kątem gromadzenia i korzystania
z danych objętych ochroną własności intelektualnej GDS_K1_W09

W3
w jaki sposób należy analizować i wykorzystywać dane badawcze potrzebne
do przygotowania pracy licencjackiej, w tym do określenia celów badawczych,
hipotezy badawczej oraz postawienia właściwych pytań badawczych

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W05
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
przygotować konspekt pracy licencjackiej zawierający określenie tematu i zakresu
badawczego, celu badań, hipotezy badawczej, pytań badawczych, kwestii
metodologicznych i teoretycznych, struktury pracy oraz stanu badań

GDS_K1_U01, GDS_K1_U02,
GDS_K1_U07

U2 zastosować właściwe metody i techniki badawcze do osiągnięcia celów badawczych
planowanej rozprawy

GDS_K1_U02, GDS_K1_U03,
GDS_K1_U05

U3 prognozować zjawiska społeczne zachodzące w polityce i procesach globalizacji
i rozwoju

GDS_K1_U04, GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych podczas dyskusji
naukowej, przygotowywania pracy naukowej oraz w życiu publicznym i prywatnym

GDS_K1_K01, GDS_K1_K03,
GDS_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybór tematu. Wybór metodologii. Dostępność źródeł, literatura naukowa. Analiza
przykładowych tekstów, krytyczna ocena zawartości. Technika pisania pracy
licencjackiej, zasady cytowania i parafrazy, problem plagiatu. Prezentacja zakresu
wybranej tematyki oraz planowanej kwerendy przez poszczególnych uczestników
seminarium, dyskusja. Prezentacja konspektu pracy licencjackiej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczen
ia

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium
zaliczeni
e na
ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie wstępnej wersji konspektu
pracy licencjackiej, zakresu prowadzonej kwerendy, w tym zgromadzonej literatury.
Ponadto student musi przed końcem proseminarium dostarczyć promotorowi jeden
rozdział przyszłej pracy licencjackiej (która w pozostałej części zostanie
przygotowana podczas seminarium licencjackiego w drugim semestrze). Objętość
tekstu: minimum 10 stron.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie pracy dyplomowej 30

przygotowanie projektu 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x



Sylabusy 133 / 166

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Regional Integration and Economic

Relations in Asia-Pacific

Nazwa przedmiotu
Regional Integration and Economic Relations in Asia-Pacific

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Regional Integration and Economic Relations in Asia-Pacific

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu dostarczenie studentom podstawowej wiedzy w zakresie międzynarodowych stosunków
gospodarczych w regionie Azji i Pacyfiku. Obejmuje krótkie wprowadzenie do systemów gospodarczych
poszczególnych krajów zwłaszcza w Azji Wschodniej, z uwzględnieniem ich transformacji i problemów
rozwojowych. Dotyczy także diagnozy wyzwań w regionie, omówienia teorii integracji regionalnej, a także
charakterystyki podstawowych instytucji regionalnych Azji Wschodniej (ASEAN, APT, EAS) oraz Azji i Pacyfiku
(APEC, TPP).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Knows and understands basic issues on economic development
and international economic relations in East Asia in national,
regional and global context.

GDS_K1_W01, GDS_K1_W03, GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06, GDS_K1_W07

W2 Has rudimentary knowledge on the regional economic systems,
their evolution and main actors in the region.

GDS_K1_W01, GDS_K1_W03, GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05, GDS_K1_W06, GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08
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W3
Has knowledge on social and economic processes determining
development of international relations in the region, including
regional economic integration.

GDS_K1_W01, GDS_K1_W03, GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05, GDS_K1_W06, GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Understands and analyzes economic processes in East Asia and
assess its perspectives.

GDS_K1_U03, GDS_K1_U04, GDS_K1_U08,
GDS_K1_U09

U2 Can do a basic research, analyze data, synthesize information,
prepare basic presentation resulting from group research.

GDS_K1_U01, GDS_K1_U02, GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04, GDS_K1_U08, GDS_K1_U09

U3 During discussion can present knowledge based opinions,
exchange them, defend his thesis.

GDS_K1_U01, GDS_K1_U02, GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04, GDS_K1_U08, GDS_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Can do a basic research, analyze data, synthesize information,
prepare basic presentation resulting from group research. GDS_K1_K03, GDS_K1_K05

K2 During discussion can present knowledge based opinions,
exchange them, defend his thesis. GDS_K1_K01, GDS_K1_K03, GDS_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do zagadnień integracji w regionie Azji i Pacyfiku z wykorzystaniem
mapy myśli. W1, W3, U1, K2

2. Charakterystyka systemów gospodarczych Azji Wschodniej. W2, U3, K2

3. Rozwój gospodarczy Azji Wschodniej z perspektywy historycznej. W1, W2, W3, U1

4. Porównania międzynarodowe i stosunki gospodarcze w regionie. W1, W2, W3, U2, U3

5. Rozwój gospodarczy Azji Wschodniej współcześnie. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6. Kryzys finansowy w Azji Wschodniej. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

7. Globalizacja i regionalizm; nowa gospodarka; wprowadzenie do zagadnień integracji
gospodarczej w regionie.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

8. Stosunki gospodarcze w Azji Południowo-Wschodniej i ASEAN. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

9. ASEAN+3, Szczyt Wschodnioazjatycki, RCEP, NEAC. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

10. APEC i integracja międzyregionalna (TPP, TTIP, stosunki Azja - Europa). W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków
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Rodzaj zajęć
Formy

zaliczen
ia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt,
raport,
prezenta
cja,
egzamin
pisemny
/ ustny

1. Attendance: Students must attend all course meetings (medical or any other
legitimate reasons of absence are honored), make-up tasks for missed classes will
be required. 2. Active participation: Students must participate in discussions of
teacher’s presentation based on readings. 3. Students must prepare individual
presentations on particular economy’s strategy towards regional partners. 4.
Students must prepare individual report – adaptation of regional integration theory
to selected regional institution and present it in class. 5. Final exam: will take 45
minutes, several short essays and analyses will be expected. Final mark will be
calculated as follows: 40% – final exam, report – 15%, PPT – 15%, attendance –
10%, active participation in discussions etc. – 20% (maximum 2 per class).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie raportu 15

przygotowanie projektu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

analiza i przygotowanie danych 10

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 29

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

projekt raport prezentacja egzamin pisemny / ustny

W1 x x x x

W2 x x x x

W3 x x x x

U1 x x x x

U2 x x x

U3 x x x

K1 x x x x

K2 x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Europe and Global Politics since WWII

Nazwa przedmiotu
Europe and Global Politics since WWII

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Europe and Global Politics since WWII

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kursu jest omówienie zmieniającego się charakteru stosunków międzynarodowych w Europie
z jej bezprecedensową instytucjonalizacją (tj. Unią Europejską) z jednej strony, a także rosnącymi wyzwaniami
zewnętrznymi i wewnętrznymi związanymi ze zmianami systemu międzynarodowego, a także kryzysem strefy
euro, kryzysem migracyjnym etc.. Kurs ma również na celu zaprezentowanie studentom głównych narzędzi opisu
spraw europejskich wykorzystywanych w dyscyplinie stosunków międzynarodowych. Kurs koncentruje się
na przedstawieniu głównych koncepcji w tej dziedzinie i podejść do studiowania stosunków międzynarodowych
w Europie. Nacisk zostanie położony na rozwijanie zdolności studentów do wykorzystywania pojęć ujętych
w kursie do analizy współczesnych wydarzeń politycznych, zagadnień, sporów i trendów na kontynencie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
teorie wyjaśniające procesy międzynarodowe w Europie po II wojnie światowej,
metodologię oraz terminologię stosowaną w badaniach nad stosunkami
międzynarodowymi na kontynencie europejskim.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02

W2
dynamikę zmian struktur międzynarodowych i instytucji politycznych w Europie
po zakończeniu II wojny swiatowej, ze szczególnym uwzględnieniem integracji
europejskiej

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05

W3 zmieniającą się pozycję Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 interpretować i wyjaśniać zjawiska i relacje strukturalne zachodzące w procesach
integracji europejskiej na kontynencie

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02

U2 dokonać analizy genezy, przebiegu oraz skutków procesów politycznych w Europie
po II wojnie światowej

GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04

U3 potrafi samodzielnie lub w grupie przygotowywać prace pisemne i prezentacje
w języku angielskim z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych

GDS_K1_U05,
GDS_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pogłebiania zdobytej wiedzy w zakresie stousnków międzynarodowych i integracji
europejskiej w Europie GDS_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Stosunki międzynarodowe w Europie po II wojnie światowej W1, W2, W3

2. Europeizacja polityk zagranicznych wybranych państw członkowskich W1, W2, W3

3. Historyczny rozwój integracji politycznej w Europie - od federalistów do europejskiej
współpracy politycznej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4. Rola Unii Europejskiej w świecie: polityki, instrumenty i priorytety. W1, W2, W3, U1, U2, U3

5. Rozszerzenie UE i europejska polityka sąsiedztwa - przybliżenie europejskiego
podejścia do stosunków międzyanrodowych do sąsiedztwa W2, W3

6. Stosunki UE z wybranymi krajami i regionami W3

7. UE, NATO i bezpieczeństwo europejskiej W1, W2, W3

8. UE i inne organizacje międzynarodowe W1, W2, W3

9. UE i wyzwania międzynarodowe W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny,
prezentacj
a

Od studentów oczekuje się aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Obecność na
zajęciach jest obowiązkowa (osoby, które opuściły więcej niż dwa zajęcia, muszą
się spotkać z koordynatorem kursu w celu zaliczenia materiału). Egzamin ma
formę pisemną - lista pięciu pytań otwartych, należy odpowiedzieć na wybrane
trzy pytania. Egzamin liczy się do 80% oceny końcowej. Aktywne uczestnictwo w
zajęciach i prezentacje studentów stanowią pozostałe 20%.

Bilans punktów ECTS
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 40

przygotowanie referatu 15

przygotowanie do egzaminu 35

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny prezentacja

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Introduction to Latin Americas Culture and

Societies

Nazwa przedmiotu
Introduction to Latin Americas Culture and Societies

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Introduction to Latin Americas Culture and Societies

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Introduction to Latin Americas Culture and Societies to kurs mający na celu zapoznanie studentów z kulturowymi
i społecznymi problemami współczesnej Ameryki Łacińskiej - regionu różnych narodów, kultur, religii i języków.
Kurs koncentruje się na tematach struktury rasowej i etnicznej, różnorodności kulturowej, nierówności
społecznych, płci i kultury popularnej. Przedmiot jest polecany dla wszystkich zainteresowanych studiami
latynoamerykańskimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 złożoną i zmieniającą się rzeczywistość społeczno-kulturową Ameryki
Łacińskiej. GDS_K1_W05, GDS_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zidentyfikować i wyjaśnić główne formy i procesy kulturowe obserwowane
w Ameryce Łacińskiej GDS_K1_U03, GDS_K1_U04
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U2 analizować, rozpoznawać i łączyć różne zjawiska w Ameryce Łacińskiej GDS_K1_U03, GDS_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 kontestowania z góry przyjętych i stereotypowych poglądów na temat
regionu i jego mieszkańców GDS_K1_K01, GDS_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Introduction; 2. Identity of Latin America; 3. Race & ethnicity: Indigenous Latin
America; 4. Race & ethnicity: Black Latin America; 5. Immigration to Latin America; 6.
Latin American concepts of cultural diversity; 7. Urban Latin America; 8. Social and
economic inequalities in Latin America; 9. Gender and women in Latin America; 10.
Religion in Latin America; 11. Popular culture in Latin America; 12. New social
movements and citizen rights in Latin America; 13. Post-colonial turn in Latin
America; 14. The Latin American diaspora

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczen
ia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Obecność i udział w zajęciach - 15% ostatecznej oceny Quiz na ostatnich zajęciach -
15% całkowitej oceny Pisemny egzamin końcowy* (obejmujący treść wykładów i
obowiązkowych tekstów) - 70% całkowitej oceny *Konieczność zdobycia 51%
punktów, aby uzyskać ocenę pozytywną. Egzamin składa się z pytań esejowych.
Należy wybrać 3 z 5 pytań. Każde pytanie wymaga odpowiedzi na co najmniej 500
słów.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Islam; Tradition and Modernity

Nazwa przedmiotu
Islam; Tradition and Modernity

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Islam; Tradition and Modernity

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 współczesną historię politycznej myśli islamu GDS_K1_W02, GDS_K1_W03, GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05

W2 podstawową terminologię z dziedziny muzułmańskiej myśli
politycznej GDS_K1_W01, GDS_K1_W02, GDS_K1_W05

W3
historię współczesnych ruchów modernistycznych
i fundamentalistycznych, przyczyny i konsekwencje w skali
regionalnej i globalnej

GDS_K1_W01, GDS_K1_W02, GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04, GDS_K1_W05, GDS_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować rolę religii w koncepcji procesu budowy państwa GDS_K1_U01, GDS_K1_U02, GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04, GDS_K1_U06

U2 analizować zasady muzułmańskie tworzące czynniki
kształtujące zjawisko politycznego islamu

GDS_K1_U01, GDS_K1_U02, GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 do lepszego zrozumienia procesów społecznych i politycznych
w związku z obecnymi zmianami w regionie MENA GDS_K1_K01, GDS_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Problem polityki muzułmańskiej - rola religii w doktrynach politycznych świata
muzułmańskiego W1, U2

2. Historia salafijji w obrębie historii islamu W1, W2, U2

3. Polityczna propozycja islamu - Bractwo Muzułmańskie W1, W3, U2, K1

4. Państwo muzułmańskie - przegląd propozycji W1, W2, W3, U1, U2, K1

5. Prawo muzułmańskie i kwestia jurysprudencji W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. Rola islamu politycznego w kontekście obecnych zmian w świecie muzułmańskim W1, W3, U1, U2, K1

7. Muzułmańska demokracja i społeczeństwo obywatelskie w islamie - wokół debat
o koncepcjach W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Udział w zajęciach (waga 20%). Test pisemny z pytaniami otwartymi,
osiągnięcie min. 60% (waga 80%)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Urbanization and Development

Nazwa przedmiotu
Urbanization and Development

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Urbanization and Development

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Expanding the knowledge on urban issues and understanding of the socio-cultural, political and economic
processes taking place in contemporary cities

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
eK1: Has knowledge and understands the impact of local, regional, and global
challenges of social, political, and economic processes (K_W06) EK2: Knows and
understands the impact of environment on human development, and the factors
sustainable development (K_W07)

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 eK3: Can interpret and explain globalization processes and their impact on the state of
development in the world (K_U01) GDS_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 eK4: Planning and initiating activities for the social environment and public interest
based on the knowledge and skills acquired during the studies (K_K03) GDS_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. The City and Urbanity. Key Concepts 2. Western City in Pre-Modern World 3. The
Age of Modernity. Part One: Industrial City 4. The Age of Modernity. Part Two:
Bourgeoisie City 5. The End of Modernity. Urban crisis 6. Urban Renewal 7. The Rise of
Global City and Post-Modern City 8. Creative and Smart City 9. The Dark Side of
Success: Gentrification and Touristification 10. Right to the City. Urban Social
Movements 11. Identity and Heritage of the City 12. Beyond the West. The City in
Comparative Perspective 13. Polish Urban Question

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny Multiple choice exams

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

uczestnictwo w egzaminie 5

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny / ustny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Globalism, Regionalisms, and Separatisms

Nazwa przedmiotu
Globalism, Regionalisms, and Separatisms

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Globalism, Regionalisms, and Separatisms

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami współczesnych regionalizmów i separatyzmów
rozumianych w kontekście globalnym. Nacisk położony jest na wzajemne relacje pomiędzy procesami globalizacji
i regionalizacji. Po ukończeniu kursu studenci powinni rozumieć wielopłaszczyznowy charakter globalizacji,
rozumieć związki między procesami globalizacji i regionalizacji, a także globalizacją, regionalizmami i (nowymi)
separatyzmami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna i rozumie problematykę ekonomicznych, społecznych, politycznych, prawnych,
filozoficznych i kulturowych wymiarów globalizacji i rozwoju GDS_K1_W03

W2 Zna i rozumie rolę człowieka jako podmiotu procesów globalizacyjnych i rozwojowych GDS_K1_W04

W3 Zna i rozumie pozytywne i negatywne aspekty procesów globalizacyjnych oraz to, w jaki
sposób wpływają one na rozwój współczesnych państw i społeczeństw GDS_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Potrafi dokonać krytycznej analizy problemów globalizacji i rozwoju, poprawnie dobierając
źródła i stosując właściwe metody badawcze GDS_K1_U02

U2
Potrafi właściwie analizować przyczyny i skutki zjawisk społecznych wpływających na procesy
globalizacji i rozwoju, formułując przy tym własne opinie, a także stawiając i weryfikując
hipotezy badawcze w tym zakresie

GDS_K1_U04

U3 Potrafi przygotować i przedstawić ustne prezentacje oraz sporządzić pisemne analizy,
samodzielnie oraz w grupie, z wykorzystaniem technik multimedialnych GDS_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do poszerzania wiedzy i umiejętności na temat procesów globalizacji i rozwoju oraz
ma potrzebę dalszej edukacji w celu rozstrzygania problemów swojego otoczenia GDS_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Introduction to the Theories and Discourses of the Global System W1, W2, W3

2.
2. Wielopłaszczyznowy charakter globalizacji: 2.1. Gospodarka: gospodarka światowa
2.2. Polityka: globalny ład i państwo 2.3. Kultura: Globalizacja kulturowa 2.4.
Społeczeństwo: Globalne ruchy społeczne

W1, W2, W3, U2

3. 3. Kontestowanie globalizacji: formy, krytyka i protest W3, U1, U2, K1

4. 4. Globalizacja i regionalizacja: 4.1. Regionalizacja 4.2. Stary i nowy regionalizm 4.3.
Integracja regionalna na świecie, porównanie, ocena W2, W3, U1, U2, K1

5. 5. Regionalizm i separatyzm 5.1. Cele polityczne, przyczyny, aspiracje 5.2.
Suwerenność gospodarcza 5.3. Zróżnicowanie kulturowe W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny,
projekt

1. Studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Obecność jest
obowiązkowa, tj. opuszczenie więcej niż 50% zajęć będzie automatycznie
oznaczać brak zaliczenia. 2. Studenci są zobowiązani do czytania literatury
wskazanej do zajęć. 3. Ocena końcowa jest obliczana jako średnia arytmetyczna
oceny uzyskanej z: a. projektu (50% oceny końcowej) b. egzaminu pisemnego
(50% oceny końcowej)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20
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przygotowanie projektu 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny projekt

W1 x

W2 x

W3 x x

U1 x

U2 x x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Health, Food, and Environment

Nazwa przedmiotu
Health, Food, and Environment

Klasyfikacja ISCED
0900 Zdrowie i opieka społeczna nieokreślone dalej

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course provides a fundamental background of global health strategy – to compare the health effects of
globalization in different parts of the world. During the course the students will learn about the direct and indirect
effects on population level and individual risk factors for health and on the healthcare systems and other health
related sectors (food security, local and global environment). Multidisciplinary aspects of the course provide
a chance to present different aspects of globalization - from the medical, nutritional, health promotion,
informatics, economical to methodological points of view. The similarity and differences between different parts
of the world and between developed and developing countries will be presented too.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
[GDS_K1_W06] Absolwent zna i rozumie problematykę wpływu środowiska na rozwój społeczny
oraz zna i rozumie czynniki determinujące zrównoważony rozwój [GDS_K1_W08] Absolwent zna
i rozumie pozytywne i negatywne aspekty procesów globalizacyjnych oraz to, w jaki sposób
wpływają one na rozwój współczesnych państw i społeczeństw

GDS_K1_W06,
GDS_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

[GDS_K1_U02] Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy problemów globalizacji i rozwoju,
poprawnie dobierając źródła i stosując właściwe metody badawcze [GDS_K1_U06] Absolwent
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu teoretycznych rozważań na temat współczesnych
procesów globalizacyjnych i ich wpływu na rozwój społeczny [GDS_K1_U08] Absolwent potrafi
przygotować i przedstawić ustne prezentacje oraz sporządzić pisemne analizy, samodzielnie
oraz w grupie, z wykorzystaniem technik multimedialnych

GDS_K1_U02,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
[GDS_K1_K02] Absolwent jest gotów do planowania i inicjowania działania na rzecz środowiska
społecznego oraz interesu publicznego opierając się na wiedzy i umiejętnościach nabytych
podczas studiów [GDS_K1_K05] Absolwent jest gotów do pracy w zespole, jest gotowy
do przyjmowania różnych ról w zespole oraz postępowania zgodnego z wymogami tych ról

GDS_K1_K02,
GDS_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The content of the course: 1. Global health organizations responsible for quality of
global decision – health care global initiative. 2. The role of health promotion in global
public health. 3. Transformation of public health with digital technologies. 4. The
problem of emerging and remerging infectious diseases – bioterrorism. 5. Do the
cardiac chronic diseases a global problem? 6. Selected civilization diseases as global
problem 7. Evidence based medicine as an evaluation tool of medical technology
methods in decision healthcare making tool. 8. Food and nutritional globalization vs.
trends of protection of traditional food products in different countries 9. Fish as the
last wild food in the global food system. 10. Global food systems and human food
security – foodborne diseases. 11. Impact of environmental conditions on human
health – diet and global climate change (Multifactorial disaster as global information–
how we should organized the first aid system – a Japan case). 12. Water issues in the
context of increasing urbanization and water scarcity. 13. Social environments and
lower-income in different countries and their impact on higher rates of disease and
health 14. Economic basis for understanding health interventions. 15. Statistical point
of view on the analysis of health data analysis in global evaluation of different
information.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny,
esej

In order to receive the credits for the course, students must attend the class and
prepare for them (readers), take part in discussions moderated by the teacher,
write an essay on the topic regarding selected by themselves one of the topics
presented during lectures using their own domestic perspective and pass the final
written exam. The final exam will consist of two parts: multiple-choice test (one
answer correct) and analysis of to case studies

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny esej

W1 x x

U1 x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Thesis Seminar Part II

Nazwa przedmiotu
Thesis Seminar Part II

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Thesis Seminar Part II

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba punktów ECTS
10

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie proseminarium

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z formalnymi aspektami tworzenia prac naukowych oraz
przygotowanie studentów do procesu tworzenia pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 metody i narzędzia pozyskiwania danych do pracy naukowej, w tym pracy
licencjackiej

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03

W2 zasady dotyczące pisania prac licencjackich pod kątem gromadzenia i korzystania
z danych objętych ochroną własności intelektualnej GDS_K1_W09

W3
w jaki sposób należy analizować i wykorzystywać dane badawcze potrzebne
do przygotowania pracy licencjackiej, w tym do określenia celów badawczych,
hipotezy badawczej oraz postawienia właściwych pytań badawczych

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W05
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
przygotować konspekt pracy licencjackiej zawierający określenie tematu i zakresu
badawczego, celu badań, hipotezy badawczej, pytań badawczych, kwestii
metodologicznych i teoretycznych, struktury pracy oraz stanu badań

GDS_K1_U01, GDS_K1_U02,
GDS_K1_U07

U2 zastosować właściwe metody i techniki badawcze do osiągnięcia celów badawczych
planowanej rozprawy

GDS_K1_U02, GDS_K1_U03,
GDS_K1_U05

U3 prognozować zjawiska społeczne zachodzące w polityce i procesach globalizacji
i rozwoju

GDS_K1_U04, GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych podczas dyskusji
naukowej, przygotowywania pracy naukowej oraz w życiu publicznym i prywatnym

GDS_K1_K01, GDS_K1_K03,
GDS_K1_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treść modułu kształcenia obejmuje spotkania w grupach oraz indywidualne
konsultacje związane z przygotowaniem pracy licencjackiej. Studenci wdrażają
uzyskaną wiedzę teoretyczną dotyczącą formalnych i merytorycznych aspektów
tworzenia prac naukowych. Efektem końcowym ma być właściwa co do formy i treści
dysertacja, która będzie przedmiotem obrony przed komisją.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest złożenie pracy licencjackiej, która
spełnia wymogi umożliwiające przystąpienie do jej obrony.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 270

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
300

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Economic Cooperation and Integration in

the Americas

Nazwa przedmiotu
Economic Cooperation and Integration in the Americas

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Economic Cooperation and Integration in the Americas

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1 przedstawienie wiadomości o mechanizmach rozwoju gospodarczego w Amerykach

G2 przedstawienie założeń polityki gospodarczej państw amerykańskich ze szczególnym uwzględnieniem
uwarunkowań międzynarodowej wymiany handlowej

G3 przedstawienie inicjatyw integracyjnych i struktur integracji gospodarczej w Amerykach

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 mechanizmy rozwoju gospodarczego państw amerykańskich GDS_K1_W02, GDS_K1_W03, GDS_K1_W06

W2 instrumenty polityki gospodarczej i polityki handlu
zagranicznego

GDS_K1_W04, GDS_K1_W05, GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

W3 inicjatywy i organizacje integracyjne w zakresie współpracy
gosapodarczej

GDS_K1_W02, GDS_K1_W05, GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przedstawić mechanizmy i drogi rozwoju gospodarczego GDS_K1_U01, GDS_K1_U03, GDS_K1_U05
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U2 przedstawić modele polityki gospodarczej i wymiany
gospodarczej GDS_K1_U02, GDS_K1_U05, GDS_K1_U06

U3 przedstawić struktury organizacji współpracy i integracji
gospodarczej w Amerykach GDS_K1_U03, GDS_K1_U06, GDS_K1_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pogłębiania wiedzy na temat rozwoju gospodarczego
i procesów integracyjnych GDS_K1_K01, GDS_K1_K02, GDS_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Główne kierunki rozwoju gospodarczego USA; zapóźnienie rozwojowe i zagadnienie
wzrostu w Ameryce Łacińskiej; przemiany współczesnej polityki gospodarczej w USA;
amerykańska polityka w zakresie handlu zagranicznego; polityka gospodarcza
w Ameryce Łacińskiej, Ameryka Łacińska na rynku światowym i regionalnym; wpływy
gospodarcze USA w Ameryce Łacińskiej; rola wymiany międzynarodowej
w gospodarkach amerykańskich; wymiana międzyamerykańska; przepływy
kapitałowe i inwestycje w stosunkach gospodarczych USA i Ameryki Łacińskiej;
regionalna integracja gospodarcza: Ameryka Łacińska; regionalna integracja
gospodarcza: USA

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny 75% ostatecznej oceny; aktywny udział w dyskusji 25%
ostatecznej oceny

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Trajectory of Economic Development of

MENA

Nazwa przedmiotu
Trajectory of Economic Development of MENA

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Trajectory of Economic Development of MENA

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs ma na celu przeanalizowanie rozwoju gospodarczego w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz
ekonomii politycznej państw regionu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Wykazuje podstawową wiedzę na temat rozwoju gospodarczego
państw arabskich, Iranu, Turcji i Izraela. GDS_K1_W03, GDS_K1_W07

W2 Posiada wiedzę na temat wzorców handlu międzynarodowego
w MENA. GDS_K1_W05, GDS_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi analizować czynniki ekonomiczne i polityczne wpływające
na kierunki rozwoju gospodarczego.

GDS_K1_U02, GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04, GDS_K1_U05, GDS_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest w stanie prowadzić badania oparte na konkretnych danych
w środowisku wielokulturowym. GDS_K1_K01, GDS_K1_K02, GDS_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Gospodarki arabskie - kierunki rozwoju; 2. Wzrost gospodarczy i zmiany
strukturalne; 3. Demografia i gospodarka; 4. Kapitał ludzki i praca; 5. Ekonomia
polityczna ropy i gazu; 6. Strategie korporacji międzynarodowych w MENA; 7. Handel
międzynarodowy i rozwój gospodarczy; 8. Nierentierskie gospodarki w regionie MENA;
9. Rentierskie gospodarki w regionie MENA; 10. Oligarchia i klientelizm polityczny; 11.
Islamska myśl ekonomiczna i praktyka gospodarcza; 12. Wojsko i gospodarka; 13.
Pomoc rozwojowa - dawcy oraz odbiorcy; 14. Dobre zarządzanie i rozwój gospodarczy.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Udział w wykładach (obecność jest obowiązkowa) i udział w egzaminie
końcowym - uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia (dostępne są dwie
nieobecności) mogą napisać egzamin pisemny (cztery otwarte pytania z
wykładów). Ocena z egzaminu będzie oceną końcową.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 48

przygotowanie do egzaminu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
The Monetary and Economic Union

Nazwa przedmiotu
The Monetary and Economic Union

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
The Monetary and Economic Union

Klasyfikacja ISCED
0311 Ekonomia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Global and Development Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

The aim of this module is to examine mechanisms, rules and
institutions of the European Union’s Economic Integration and
Economic and Monetary Union, in the context of its historical
development of in Europe after 1945. General learning outcomes upon
completion of this module by individual student could be specified as
follows. A student : K_W08 has knowledge on vital social and economic
phenomena, determining the evolution of the international system and
European Economic and Monetary Integration.

GDS_K1_W01, GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03, GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05, GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07, GDS_K1_W08,
GDS_K1_W09

W2 K_U03 understands the substance of basic processes of international
relations K_W12 has basic information on European Union economics

GDS_K1_W01, GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03, GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05, GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07, GDS_K1_W08,
GDS_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 K_U05 Is able to recognize the substance of events in the sphere of the
European Union in the global economic, trade and financial system.

GDS_K1_U01, GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03, GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05, GDS_K1_U06,
GDS_K1_U07, GDS_K1_U08,
GDS_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Projects, research,organisation,logical reasoning all in multicultural
teams. Leadership skills and presentation skills.Public speaking.

GDS_K1_K01, GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03, GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
1. Theorising EU Economic Integration and monetary union; problems and prospects;
Normative questions o  legitimacy of the Euro, Moravsick and Putnam two level
games. 2. History of EU Economic Integration and regionalism; Customs union theory

W1, W2, U1, K1

2.
EU policy-making and inter-institutional dynamics, democracy and credibility
commitments, neoliberal institutionalism The economics of EU regulation, internal
market

W1, W2, U1, K1

3. 5. Construction of internal market in post-1945 Europe. Main rules, procedures and
mechanisms of the EU internal market 6. Common Commercial Policy W1, W2, U1, K1

4.
7. Review of international monetary system, gold standard, exchange rates, currency
pegs- Costs and Benefits of Economic and Monetary Union, optimal currency areas; 8.
The evolution and history of the EMU, ERM, EMS, Maastricht criteria and launching of
the EURO; central bank in action

W1, W2, U1, K1

5.
9. Public support and the future of the Euro and Europe; legitimacy of the EURO-a
threat? Austerity and German dominance; Reform or muddling through? Anti-
neoliberalism mood. Democratic deficit; enlargement 10. European Macroeconomic
Cooperation; stability and growth pact; the Financial crisis and the Euro.

W1, W2, U1, K1

6.
11. Mechanisms of the EU financial system and budget 12. Economic Integration-
growth and competitiveness; Lisbon Strategy; Common Agricultural Policy; Regional
Policies, Cohesion.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, projekt, esej,
prezentacja

Participation,attendance, presentations, group
projects,written exam, essays.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 2

Przygotowanie prac pisemnych 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

uczestnictwo w egzaminie 5

przygotowanie do egzaminu 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny projekt esej prezentacja

W1 x x x x

W2 x x x x

U1 x x x x

K1 x x x x




