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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: stosunki międzynarodowe

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

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

Nauki o polityce i administracji 84,83%

Nauki prawne 4,09%

Historia 3,29%

Językoznawstwo 3,29%

Ekonomia i finanse 4,5%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Stosunki międzynarodowe drugiego stopnia są istniejącym kierunkiem studiów i należą do grupy kierunków z dziedziny nauk
społecznych oferowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kierunkiem o najbardziej zbliżonym programie nauczania jest
politologia,  prowadzona  w Instytucie  Nauk  Politycznych  i  Stosunków Międzynarodowych  UJ.  Oba  kierunki  zajmują  się
zjawiskami politycznymi i ich wpływem na różne sfery życia. Różnice polegają na innym rozłożeniu akcentów w programach i
skupieniu się na badaniu odmiennych aspektów rzeczywistości.
Specyfika  stosunków  międzynarodowych  w  porównaniu  z  politologią,  polega  na  wielowymiarowym  podejściu  do  zjawisk
politycznych, które są analizowane na poziomie krajowym, regionalnym oraz w skali  globalnej. Inny jest także katalog
podmiotów,  które  są  przedmiotem  badań.  Inaczej  niż  politologia,  która  kładzie  nacisk  przede  wszystkim  na  aspekt
instytucjonalny  zjawisk  politycznych  oraz  poddaje  analizie  sferę  polityczną  i  procesy  społeczno-polityczne,  stosunki
międzynarodowe eksponują perspektywę międzynarodową zjawisk politycznych, gospodarczych i kulturalnych.
Stosunki międzynarodowe czerpią z doświadczeń badań politologicznych, przedstawiają jednak te zagadnienia jako jedne z
możliwych do wykorzystania w studiach nad stosunkami międzynarodowymi.

Koncepcja kształcenia

Program  studiów  na  kierunku  stosunki  międzynarodowe  uwzględnia  misję  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  do  której
najważniejszych  założeń  należy  zapewnienie  wysokiego  poziomu  kadry  oraz  atrakcyjnych  metod  nauczania,
dostosowujących proces dydaktyczny do wymogów PRK, a także będących wyrazem poszanowania godności człowieka i
ducha tolerancji. Ponadto program studiów odpowiada strategii UJ zakładającej dążenie do pozycji jednego z najlepszych
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uniwersytetów w Europie, kształcącego na najwyższym poziomie, o ofercie dydaktycznej skierowanej zarówno do polskich,
jak i zagranicznych studentów.
Program studiów pozostaje też w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce, jak również efektami
uczenia się zgodnymi z charakterystykami drugiego stopnia na poziomie 7 PRK.

Cele kształcenia

zapewnienie absolwentom pogłębionego wykształcenia z zakresu nauk o stosunkach międzynarodowych w dziedzinie nauk
społecznych,
zapewnienie pogłębionej wiedzy na temat teorii, metod, pozwalającej na analizowanie zjawisk i procesów politycznych i
gospodarczych zachodzących w skali krajowej, regionalnej i globalnej,
pogłębienie wiedzy na temat głównych podmiotów stosunków międzynarodowych i relacji między nimi z uwzględnieniem
kontekstu politycznego, gospodarczego, normatywnego i kulturowego,
przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu dylematów współczesnej cywilizacji uwarunkowań działalności zawodowej i
przygotowanie określonych kompetencji społecznych w tym zakresie,
przygotowanie absolwenta do dalszego kształcenia i podjęcia pracy zawodowej, w tym możliwości rozwoju różnych form
przedsiębiorczości,
zapewnienie posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ ESOKJ

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Kierunek stosunki międzynarodowe jest istniejącym kierunkiem studiów. Jego funkcjonowanie uzasadniają kluczowe potrzeby
społeczno-gospodarcze  państwa,  jak  również  zapotrzebowanie  na  ekspertów  na  arenie  międzynarodowej.  Absolwent
kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowany do pracy: w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem
międzynarodowym, jednostkach administracji  państwowej  związanych z  polityką zagraniczną i  gospodarczą,  ośrodkach
badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, dyplomacji oraz środkach masowego przekazu –
prasie, radiu, telewizji.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Efekty uczenia się są zgodne z omówionymi potrzebami społeczno-gospodarczymi. Absolwent potrafi zbierać, selekcjonować
i  dokonywać oceny  informacji  z  poszanowaniem prawa autorskiego.  Potrafi,  w  oparciu  o  posiadaną wiedzę  i  umiejętności,
podejmować decyzje zmierzające do rozwiązywania prostych problemów w pracy zawodowej. Absolwent jest świadomy
potrzeby  dalszego  kształcenia  i  pogłębiania  swojej  wiedzy.  Szeroka  wiedza  na  temat  środowiska  międzynarodowego,
uczestników stosunków międzynarodowych i relacji między nimi, sytuacji politycznej i gospodarczej na świecie, a także
kontekstu historycznego i kulturowego stosunków międzynarodowych, pozwalają absolwentowi analizować zmieniającą się
rzeczywistość międzynarodową. Absolwent potrafi przygotowywać raporty i  analizy dotyczące zjawisk z zakresu stosunków
międzynarodowych,  zarówno pisemne jak  i  ustne w języku polskim oraz  w wyuczonym języku obcym.  Dzięki  wiedzy
teoretycznej  i  faktograficznej  absolwent  potrafi  prognozować  zmiany  w  środowisku  międzynarodowym  i  ich  wpływ  na
poszczególnych  uczestników  stosunków  międzynarodowych.  Posługuje  się  przy  tym  specjalistycznym  językiem
charakterystycznym dla  dziedziny stosunków międzynarodowych.  Absolwent  umie zbierać,  selekcjonować i  dokonywać
oceny informacji z poszanowaniem prawa autorskiego. Absolwent jest przygotowany do kierowania pracami danych grup.
Potrafi,  w  oparciu  o  posiadaną  wiedzę  i  umiejętności,  podejmować  decyzje  zmierzające  do  rozwiązywania  problemów  w
pracy zawodowej. Wykorzystuje przy tym wiedzę o zasadach etycznych. Absolwent jest przygotowany do podejmowania
wyzwań badawczych oraz ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Dzięki uzyskanej wiedzy i
kompetencjom zgodnych z efektami uczenia się, jest zdolny do podjęcia zatrudnienia w obszarze kształcenia kierunkowego,
odzwierciedlającego różne rodzaje i stanowiska pracy zawodowej.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań naukowych w jednostce prowadzone są w ramach dziedziny nauk społecznych i dotyczą problematyki
nauk  politycznych,  stosunków  międzynarodowych,  jak  również  bezpieczeństwa.  Badania  prowadzone  są  w  ramach
indywidualnych projektów pracowników, jak również w pracach zespołowych zorganizowanych w poszczególnych katedrach i
zakładach  Instytutu  Nauk  Politycznych  i  Stosunków Międzynarodowych  UJ.  Obecnie  prowadzone  badania,  związane  z
prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi na danym kierunku studiów dotyczą nauki o państwie i teorii polityki, filozofii i etyki
polityki, doktryn politycznych, aspektów dziennikarstwa, historii i współczesnego wymiaru myśli politycznej zarówno w ujęciu
polskim, jak również międzynarodowym. Kolejnym blokiem badań z zakresu dyscypliny nauk o polityce i administracji w
jednostce  są  projekty  dotyczące  problematyki  konstytucjonalizmu  i  ustrojów  państwowych,  transformacji  społeczno-
politycznych,  a  także  współczesnych  systemów  politycznych.  Istotna  część  prowadzonych  badań  uwzględniających
historyczne aspekty procesów o charakterze politologicznym, międzynarodowym i bezpieczeństwa dotyczy problematyki
historii  Polski,  historii  ustroju  oraz  historii  dyplomacji  i  stosunków międzynarodowych.  Odrębnym blokiem są  badania
dotyczące studiów obszarowych, odnoszące się swoim zakresem do poszczególnych regionów i subregionów na świecie.
Kolejnym  kierunkiem  prowadzonych  badań  jest  problematyka  polityki  zagranicznej  i  współczesnych  stosunków
międzynarodowych, z uwzględnieniem elementów strategii i taktyki stosunków międzynarodowych, jak również procesów
integracyjnych  we  współczesnym  świecie.  Kolejnym  blokiem  prowadzonych  badań  są  zagadnienia  związane  z
bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, uwzględniające kwestie problematyki obronności, wojen, wojskowości i
konfliktów zbrojnych, a także zagrożeń globalnych i asymetrycznych we współczesnym świecie.
Obecnie w ramach jednostki realizowane są następujące projekty badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych:
- Współczesne idee niemieckiego ekstremizmu prawicowego.
- Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej.
- Wspólnota Azji Północno-Wschodniej w kontekście współpracy i rywalizacji mocarstw regionu.
-  Między  centrum  a  peryferiami.  Koncepcje  teoretyczne  Ludwika  Ehrlicha  na  tle  anglosaskiej  nauki  o  stosunkach
międzynarodowych w pierwszej połowie XX w.
- Zasada podziału władz na szczeblu stanowym w USA.
- Ideologizacja polityki zagranicznej Argentyny w ramach Procesu Reorganizacji Narodowej 1976-1983.
- Polityka pomocy rozwojowej podmiotów sub-narodowych w państwach Unii Europejskiej.
- W poszukiwaniu pojednania w Azji Północno-Wschodniej: nowe drogi rekoncyliacji pomiedzy Japonią i Koreą Południową.
- Strategie medykalizacyjne Światowej Organizacji Zdrowia.
- Dyskursy cyberbezpieczeństwa w świetle zagrożeń związanych z technoologiami informacyjno-komunikacyjnymi w Polsce.
- Mesjanizm żydowski a podmiotowość polityczna w pismach Waltera Benjamina i Giorgia Agambena.
- Standardy pracy w umowach o wolnym handlu i preferencyjnych porozumieniach handlowych Unii Europejskiej.
- Problem państw de facto w stosunkach międzynarodowych. Przypadek Sahary Zachodniej.
- Polskie studia nad totalitaryzmem.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów pozostaje w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce w ramach dziedziny nauk
społecznych, dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych. W trakcie toku studiów studentom przekazywane są
najnowsze  wyniki  badań  z  zakresu  procesów  uwarunkowań  i  czynników  kształtujących  stosunki  międzynarodowe  z
perspektywy  historycznej  i  współczesnej,  teorii,  narzędzi  i  metod  badawczych,  kluczowych  podmiotów  i  uczestników
stosunków  międzynarodowych,  organizacji  i  struktur  międzynarodowych,  prawa  międzynarodowego,  procesów
integracyjnych na świecie, jak również polityki zagranicznej i dyplomacji, teorii i strategii stosunków międzynarodowych. W
tym zakresie należy podkreślić rozróżnienie i odmienne treści wyników badań związanych z dydaktyką, odzwierciedlających
tok studiów drugiego stopnia oraz efekty uczenia się w tym zakresie.
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Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytutu posiada własną bibliotekę, zawierającą bogaty zasób literatury z zakresu prowadzonych kierunków. Instytut nie
posiada własnych sal dydaktycznych, korzysta jednak z bogatej bazy dydaktycznej UJ.
Koszt  wynajmu  sali  na  zajęcia  dydaktyczne  pokrywane  są  zgodnie  z  wewnętrznymi  stawkami  obowiązującymi  na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Sale dydaktyczne
Auditorium Maximum o łącznej powierzchni 399 m2 (wszystkie sale są wyposażone w sprzęt multimedialny) są to sale na
100 os. i więcej (max.140 )
Aula Średnia B- 129, 5 m2
Aula średnia A- 129, 5 m2
Aula Mała -140 m2

ul. Sławkowska 17 PAU
sala 23 – na 30 os. - 35,02 m2
sala 24 – na 35 os. - 61,59 m2
sala 26 – na 35 os. – 44,03 m2
łączna powierzchnia sal dyd. - 140,64 m2

Al. Mickiewicza 3
Sala 3- na 44 os - 53,38 m2
sale 5 – na 50 os. – 48,20 m2
sala 6 - na 35 os. – 42,21 m2
sala 7 – na 37 os. – 41,59 m2
sala 208 – na 25 os. – 24,88 m2
sala 238 – na 200 os. – 244,97 m2
łączna powierzchnia sal dyd. - 455,23 m2

ul. Jabłonowskich 5
sala 10 (Sala Komputerowa )- 18,40 m2
Sala Posiedzeń (Konferencyjna ) -31,80 m2

Rynek Główny 34
sala 33 – na 120 os. – 85,66 m2

Gabinety, pokoje kadry naukowej, sale seminaryjne
ul. Sławkowska 17 PAU

pok.27 - 31,46 m2
pok.28 – 32,10 m2
pok.29 – 33,38 m2
pok.109 – 31,1 m2
pok.110 – 32,1 m2

Al. Mickiewicza 3

Pok.211 - 11 m2
Pok.212 – 11,7 m2
Pok.213 – 12,7 m2
Pok.213a – 20 m2
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Pok.215 – 12,30 m2
Pok.216 – 11,90 m2
Pok.220 – 10,45 m2
Pok.221 – 13,40 m2
Pok.222 - 13,40 m2
Pok.225 – 13,40 m2
Pok.226 – 13,20 m2
Pok.227 – 13,20 m2
Pok.229 – 13,40 m2

ul. Jabłonowskich 5
4 pokoje administracyjne :

Pok.2 -17,40 m2
Pok.2a -15 m2
Pok.3 – 16,1 m2
Pok.4 – 18 m2

Gabinety, pokoje kadry naukowej, sale seminaryjne ul. Jabłonowskich 5

Pok.5 - 21, 85 m2
Pok.6 – 29 m2
Pok.7 – 14,40 m2
Pok.8 – 15,30 m2
Pok.11 – 43,70 m2
Pok.12 – 32,50 m2
Pok.13 - 15,30 m2
Pok. 14 – 14,40 m2
Pok. 15 -19,30 m2

Łączna powierzchnia (sale dydaktyczne + gabinety)
ul. Sławkowska 17 PAU – 300,78 m2
Al. Mickiewicza 3 – 611,88 m2
Rynek Główny 34 – 85,66 m2
ul. Jabłonowskich 5 –322,45 m2
Biblioteka łączna powierzchnia -120,10 m2
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0388

Liczba semestrów: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

W  ramach  kierunku  stosunki  międzynarodowe,  studenci  mają  możliwość  profilowania  kształcenia,  zgodnie  ze  swoimi
zainteresowaniami, na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: studia strategiczne i studia nad rozwojem. Wybór ścieżki
specjalizacyjnej  pozwala  profilować  kształcenie  i  pogłębiać  wiedzę  z  wybranego  zakresu,  a  więc  specjalizować  się  w
określonej  dziedzinie  stosunków  międzynarodowych.  Wybór  ścieżek  specjalizacyjnych  dokonywany  jest  na  podstawie
pisemnej  deklaracji  studentów  składanej  do  7  października  pierwszego  roku  studiów.  Minimalna  liczba  osób  dla
poszczególnych specjalności to 15 osób. Maksymalną liczbę osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim
określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na daną ścieżkę decyduje kolejność
zgłoszeń.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 122

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 106

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 61

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 4

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 960

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy
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Ukończenie studiów

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

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów
UJ.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Nazwa PRK

SMI_K2_W01 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawy teoretyczne i
metodologiczne nauki o stosunkach międzynarodowych P7S_WG

SMI_K2_W02 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu tendencje rozwojowe w nauce o
stosunkach międzynarodowych P7S_WG

SMI_K2_W03
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu stan i synergię procesów
politycznych, społecznych i ekonomicznych kształtujących stosunki międzynarodowe,
rolę i znaczenie instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie oraz
dynamikę ich ewolucji

P7S_WG,
P7S_WK

SMI_K2_W04
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu uwarunkowania polityczne i
gospodarcze oraz motywacje i przebieg aktywności głównych państwowych i
niepaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych

P7S_WG

SMI_K2_W05
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu czynniki ewolucji i perspektywy
przemian środowiska międzynarodowego i relacji pomiędzy uczestnikami stosunków
międzynarodowych

P7S_WG,
P7S_WK

SMI_K2_W06
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu uwarunkowania związane z
działalnością zawodową w państwowych instytucjach centralnych i lokalnych
zajmujących się współpracą międzynarodową oraz w przedsiębiorstwach
prowadzących działalność transgraniczną

P7S_WK

SMI_K2_W07
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu systemy normatywne, zasady
ochrony prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskiego, a także istotę i
funkcjonowanie prawa międzynarodowego

P7S_WK

Umiejętności

Kod Nazwa PRK

SMI_K2_U01
Absolwent potrafi posługiwać się złożoną metodologią właściwą dla nauki o
stosunkach międzynarodowych, w tym dobierać lub dostosowywać metody i
narzędzia odpowiednie do szczegółowej tematyki, a także tworzyć i weryfikować
hipotezy badawcze w tym zakresie

P7S_UW

SMI_K2_U02
Absolwent potrafi prawidłowo, pracując samodzielnie lub w zespole dobierać
wartościowe źródła informacji i opinii oraz oceniać ich znaczenie dla danego
problemu badawczego stosując metody interpretacji właściwe dla nauki o stosunkach
międzynarodowych

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UO

SMI_K2_U03
Absolwent potrafi zastosować wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego do analizy
zjawisk w przestrzeni międzynarodowej, a także biegle posługuje się systemami
normatywnymi związanymi ze stosunkami międzynarodowymi

P7S_UW, P7S_UK

SMI_K2_U04
Absolwent potrafi analizować i prognozować samodzielnie lub w zespole złożone
zjawiska w zakresie stosunków międzynarodowych oraz tłumaczyć je różnym kręgom
odbiorców

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UO

SMI_K2_U05
Absolwent potrafi komunikować się w zakresie tematyki właściwej dla nauki
stosunków międzynarodowych z różnymi kręgami odbiorców oraz prowadzić debatę
na ten temat

P7S_UK

SMI_K2_U06
Absolwent potrafi samodzielnie zaplanować i zrealizować samodzielną naukę w
zakresie stosunków międzynarodowych przez całe życie oraz ukierunkować innych w
tym zakresie

P7S_UU
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Kod Nazwa PRK

SMI_K2_U07
Absolwent potrafi biegle posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ wraz z
umiejętnością posługiwania się terminologią związaną ze stosunkami
międzynarodowymi

P7S_UK

Kompetencje społeczne

Kod Nazwa PRK

SMI_K2_K01
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny stanu własnej wiedzy w zakresie
stosunków międzynarodowych a także do analizy dostępnej w przestrzeni publicznej
informacji o bieżących problemach oraz do zasięgania w razie potrzeby opinii w
zakresie rozwiązywania problemów

P7S_KK

SMI_K2_K02
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia ogólnych teorii oraz pojęć i definicji
obecnych w nauce o stosunkach międzynarodowych dla rozwiązywania problemów
badawczych w ramach dyscypliny

P7S_KK

SMI_K2_K03
Absolwent jest gotów do opracowywania złożonych analiz, tworzenia i koordynowania
prac grupy badawczej, a także pełnienia roli popularyzatora wiedzy na temat
stosunków międzynarodowych

P7S_KO

SMI_K2_K04

Absolwent jest gotów do /jest gotów zapewnić rzetelność i rozwój dorobku oraz
podtrzymanie zasad etyki zawodowej w swej pracy jako badacza, pracownika
administracji lub w innym zawodzie związanym ze stosunkami międzynarodowymi
oraz współpracą transgraniczną oraz realizować te zadania w sposób przedsiębiorczy
i kreatywny

P7S_KO, P7S_KR
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Plany studiów
Student ścieżki studia strategiczne w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły, w tym: 3 zakończone zaliczeniem na
ocenę i 1 zakończony egzaminem Student ścieżki studia strategiczne w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 7 modułów, z
czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 3 zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym. Student ścieżki studia
nad rozwojem w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły zakończone zaliczeniem na ocenę. Student ścieżki studia nad
rozwojem w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 6 modułów, z czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 zakończone
egzaminem, w tym 1 w języku obcym.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Bezpieczeństwo międzynarodowe 60 5,0 egzamin O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Teoria stosunków międzynarodowych 60 6,0 egzamin O

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 30 5,0 egzamin O

Seminarium 30 4,0 zaliczenie O

Język obcy 30 2,0 zaliczenie O

Ścieżka: grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia strategiczne

Student ścieżki studia strategiczne w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły, w tym: 3 zakończone zaliczeniem na
ocenę i 1 zakończony egzaminem Student ścieżki studia strategiczne w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 7 modułów, z
czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 3 zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym. Student ścieżki studia
nad rozwojem w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły zakończone zaliczeniem na ocenę. Student ścieżki studia nad
rozwojem w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 6 modułów, z czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 zakończone
egzaminem, w tym 1 w języku obcym.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Myśl strategiczna: od Sun Tzu do Arona 30 3,0 zaliczenie F

Wymiar technologiczny współczesnego bezpieczeństwa 30 3,0 zaliczenie F

Strategiczne problemy państw Azji Południowej 30 3,0 zaliczenie F

Global History of International Relations since 1945 30 4,0 egzamin F

Ścieżka: grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad rozwojem

Student ścieżki studia strategiczne w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły, w tym: 3 zakończone zaliczeniem na
ocenę i 1 zakończony egzaminem Student ścieżki studia strategiczne w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 7 modułów, z
czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 3 zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym. Student ścieżki studia
nad rozwojem w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły zakończone zaliczeniem na ocenę. Student ścieżki studia nad
rozwojem w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 6 modułów, z czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 zakończone
egzaminem, w tym 1 w języku obcym.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Zarządzanie globalne 30 3,0 zaliczenie F

Problemy państw Ameryki Południowej 30 3,0 zaliczenie F

Global History of International Relations since 1945 30 4,0 egzamin F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Ekonomia rozwoju 30 5,0 egzamin O

Międzynarodowa ochrona środowiska 30 5,0 egzamin O

międzynarodowa polityka społeczna 30 4,0 egzamin O

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 60 6,0 egzamin O

Seminarium 30 6,0 zaliczenie O

Język obcy 30 2,0 egzamin O

Ścieżka: grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia strategiczne

Student ścieżki studia strategiczne w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły, w tym: 3 zakończone zaliczeniem na
ocenę i 1 zakończony egzaminem Student ścieżki studia strategiczne w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 7 modułów, z
czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 3 zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym. Student ścieżki studia
nad rozwojem w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły zakończone zaliczeniem na ocenę. Student ścieżki studia nad
rozwojem w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 6 modułów, z czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 zakończone
egzaminem, w tym 1 w języku obcym.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Siły zbrojne we współczesnym świecie 30 3,0 zaliczenie F

Strategiczne problemy współczesnego świata 30 3,0 egzamin F

Antiguas y nuevas amenazas a la seguridad de América Latina y
África 30 4,0 egzamin F

Ścieżka: grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad rozwojem

Student ścieżki studia strategiczne w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły, w tym: 3 zakończone zaliczeniem na
ocenę i 1 zakończony egzaminem Student ścieżki studia strategiczne w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 7 modułów, z
czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 3 zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym. Student ścieżki studia
nad rozwojem w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły zakończone zaliczeniem na ocenę. Student ścieżki studia nad
rozwojem w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 6 modułów, z czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 zakończone
egzaminem, w tym 1 w języku obcym.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Problemy transformacji w wybranych krajach świata 30 3,0 zaliczenie F

Teoretyczne dylematy globalizacji 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Antiguas y nuevas amenazas a la seguridad de América Latina y
África 30 4,0 egzamin F

Student ścieżki studia strategiczne w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły, w tym: 3 zakończone zaliczeniem na
ocenę i 1 zakończony egzaminem Student ścieżki studia strategiczne w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 7 modułów, z
czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 3 zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym. Student ścieżki studia
nad rozwojem w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły zakończone zaliczeniem na ocenę. Student ścieżki studia nad
rozwojem w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 6 modułów, z czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 zakończone
egzaminem, w tym 1 w języku obcym.

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Międzynarodowe transakcje gospodarcze 30 6,0 egzamin O

Międzynarodowe rynki finansowe 30 6,0 egzamin O

Globalizacja i regionalizacja 30 4,0 egzamin O

Seminarium 30 4,0 zaliczenie O

Ścieżka: grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia strategiczne

Student ścieżki studia strategiczne w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły, w tym: 3 zakończone zaliczeniem na
ocenę i 1 zakończony egzaminem Student ścieżki studia strategiczne w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 7 modułów, z
czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 3 zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym. Student ścieżki studia
nad rozwojem w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły zakończone zaliczeniem na ocenę. Student ścieżki studia nad
rozwojem w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 6 modułów, z czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 zakończone
egzaminem, w tym 1 w języku obcym.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Strategia w polityce Federacji Rosyjskiej 30 4,0 zaliczenie F

Problem dysfunkcyjności państw we współczesnym świecie 30 3,0 zaliczenie F

Partie i systemy partyjne w UE 30 3,0 zaliczenie F

The U.S. in the Asia Pacific 30 3,0 egzamin F

Academic English 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad rozwojem

Student ścieżki studia strategiczne w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły, w tym: 3 zakończone zaliczeniem na
ocenę i 1 zakończony egzaminem Student ścieżki studia strategiczne w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 7 modułów, z
czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 3 zakończone egzaminem, w tym 1 w języku obcym. Student ścieżki studia
nad rozwojem w ciągu I roku ma obowiązek wybrać 4 moduły zakończone zaliczeniem na ocenę. Student ścieżki studia nad
rozwojem w ciągu II roku ma obowiązek zaliczyć 6 modułów, z czego 4 zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 zakończone
egzaminem, w tym 1 w języku obcym.
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Afryka we współczesnym świecie 30 4,0 egzamin F

Rola mediów we współczesnym świecie 30 3,0 zaliczenie F

Migracje międzynarodowe 30 3,0 zaliczenie F

Stosunki polsko-niemieckie 30 4,0 egzamin F

Aktualna polityka zagraniczna wybranych państw świata 30 3,0 zaliczenie F

The U.S. in the Asia-Pacific 30 4,0 egzamin F

Academic English 30 3,0 zaliczenie F

Mniejszości narodowe i religijne i ich wpływ na politykę w wybranych
państwach świata 30 5,0 egzamin O

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie 30 4,0 egzamin O

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 30 5,0 egzamin O

Seminarium 30 4,0 zaliczenie O

Ścieżka: grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia strategiczne

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa 30 4,0 zaliczenie F

Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie 30 4,0 egzamin F

Ethics and International Relations 30 4,0 egzamin F

Prawne i polityczne aspekty terroryzmu międzynarodowego 30 4,0 egzamin F

Strategia państw obszaru śródziemnomorskiego 30 3,0 zaliczenie F

Strategia i bezpieczeństwo w polityce USA 30 4,0 egzamin F

International Relations in the Asia Pacific 30 3,0 egzamin F

Ścieżka: grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad rozwojem

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Ethics and International Relations 30 4,0 egzamin F

International Relations In the Asia-Pacific 30 4,0 egzamin F

Bliski i Środkowy Wschód 30 3,0 zaliczenie F

Chiny i Daleki Wschód 30 3,0 zaliczenie F
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O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Bezpieczeństwo międzynarodowe

Nazwa przedmiotu
Bezpieczeństwo międzynarodowe

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego 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 przedmiotu jest ujęcie podstawowych pojęć i definicji w zakreie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz
ukazanie głownych problemów oraz instytucji bezpieczeństwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego SMI_K2_W01, SMI_K2_W02

W2 podstawy metodologii badania bezpieczeństwa międzynarodowego SMI_K2_W01, SMI_K2_W02

W3 relację pomiędzy bezpieczeństwem narodowym
a międzynarodowym SMI_K2_W03, SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

W4 pojęcie polityka bezpieczeństwa SMI_K2_W03, SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

W5 genezę, charakter i funkcjonowanie instytucji bezpieczeństwa
międzynarodowego SMI_K2_W03, SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

W6 podstawowe problemy wspłczesnego bezpieczeństwa
międzynarodowego SMI_K2_W03, SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 przeprowadzać analizy z zakresu problematyki bezpieczeństwa
międzynarodowego

SMI_K2_U01, SMI_K2_U02, SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ssamodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa
międzynarodowego SMI_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawy metodologiczne badania bezpieczeństwa międzynarodowego W1, W2, U1, K1

2. Główne paradygmaty w badaniu bezpieczeństwa międzynarodowego W1, W2, U1, K1

3. Istota pojęcia bezpieczeństwo W1, U1, K1

4. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe W1, W3, U1, K1

5. Polityka bezpieczeństwa W1, W4, U1, K1

6.
Główne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: konflikty religijne i etniczne,
zbrojenia globalne i regionalne, proliferacja broni masowego rażenia, bezpieczeństwo
ekonomiczne, terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, zagrożenia
ekologiczne

W6, U1, K1

7. Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego: NATO, UE, OBWE, Układ Taszkiencki,
regionalne układy bezpieczeństwa, współpraca dwustronna W5, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny warunkiem zaliczenia przedmiotu jest złożenie egzaminu

ćwiczenia zaliczenie warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz
zaliczenie treści merytorycznych

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 45

przygotowanie do sprawdzianu 30
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przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

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 zaliczenie

W1 x x

W2 x x

W3 x x

W4 x x

W5 x

W6 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Teoria stosunków międzynarodowych

Nazwa przedmiotu
Teoria stosunków międzynarodowych

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat historii stosunków międzynarodowych.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozwojem myśli o stosunkach międzynarodowych, przekazanie
wiedzy z zakresu podstawowych kategorii i narzędzi badawczych tworzonych w ramach wszystkich głównych
kierunków teoretycznych, szkół i nurtów, które analizują wiedzę o rzeczywistości międzynarodowej. Istotne jest
uświadomienie zależności między stanem wiedzy, sytuacją polityczną a możliwościami teoretyczno-
metodologicznymi jakie powstawały i zmieniały się wraz z rozwojem teorii stosunków międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna najważniejsze koncepcje wszystkich ważnych szkół teoretycznych stosunków
międzynarodowych oraz podstawy metodologiczne badania stosunków międzynarodowych. SMI_K2_W01

W2
Student posiada wiedzę na temat różnic w podejściach teoretycznych, definiujących znaczenie
poszczególnych uczestników na arenie międzynarodowej, zwłaszcza państw i instytucji
międzynarodowych oraz systemów normatywnych.

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W04

W3 Student rozumie na ile czynniki cywilizacyjne i normatywne warunkują różnice w definiowaniu
złożonych zjawisk i relacji między poszczególnymi uczestnikami stosunków międzynarodowych. SMI_K2_W02
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student posiada umiejętność analizowania różnych sposobów opisu współczesnych stosunków
międzynarodowych i krytycznej ich oceny, na podstawie obserwacji i interpretacji zjawisk
społecznych.

SMI_K2_U01

U2 Student potrafi zrozumieć przyczyny i reguły rządzące stosunkami międzynarodowymi, aby
na ich podstawie formułować wnioski na przyszłość.

SMI_K2_U02,
SMI_K2_U04

U3 Student potrafi przygotować ustną prezentację na podstawie zdobytej wiedzy w czasie
wykładów, ćwiczeń i lektury tekstów źródłowych. SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów zdobytą wiedzę wykorzystać do analizy bieżących wydarzeń, interpretować
je w zależności od zmieniającego się kontekstu politycznego, ekonomicznego czy społecznego,
wykorzystywać swoje obserwacje i wnioski w dyskusji o problemach międzynarodowych.

SMI_K2_K01

K2
Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy przeprowadzać proste analizy badawcze
dotyczące złożonych systemów międzynarodowych i stosować je do rozwiązywania problemów
społecznych.

SMI_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia myśli o stosunkach międzynarodowych – prekursorzy teorii stosunków
międzynarodowych od czasów starożytnych do XIX wieku. Powstanie pierwszych szkół
teoretycznych jako początek powstawania nauki o stosunkach międzynarodowych,
czyli teoretycznych i metodologicznych podstaw wyjaśniania i rozumienia
rzeczywistości międzynarodowej. Klasyczne kierunki teoretyczne i ich kategorie
pojęciowe i metody badawcze: utopijny liberalizm, realizm polityczny (Edward Carr,
Hans Morgenthau), realizm chrześcijański (Reinhold Niebuhr).

W3

2.

Uwarunkowania polityczne i naukowe powstania rewolucji metodologicznej w nauce
o stosunkach międzynarodowych - scjentyzm i behawioralizm, teorie systemowe
(Morton Kaplan, David Singer), teorie gier a podejmowanie decyzji w stosunkach
międzynarodowych (Thomas Shelling). Rozwój teorii współzależności,
transnarodowości (James Rosenau) i społeczności światowej (John Burton),
funkcjonalizm (David Mitrany) i neofunkcjonalizm (Ernst Haas), Szkoła Angielska
(Hedley Bull). Skutki metodologicznego zwrotu dla dalszego rozwoju teorii stosunków
międzynarodowych. Analizy porównawcze współczesnych systemów
międzynarodowych.

W1, K2

3.

Analiza przyczyn powstania i rozwój kierunków w ramach wielkiej debaty
interparadygmatycznej: realizm strukturalny (Kenneth Waltz), teorie zmiany (Robert
Gilpin), realizm ofensywny (John Mearsheimer), realizm defensywny (Kenneth Waltz),
badanie siły we współzależnym świecie, kompleksowa współzależność (Joseph Nye
i Robert Keohane ), liberalizm instytucjonalny, globalne podejście systemowe,
determinizm strukturalny (Immanuel Wallerstein).

W2, U2

4.

Postpozytywistyczny przewrót teoretyczno-metodologiczny: konstruktywizm (Nicholas
Onuf, Aleksander Wendt), teoria krytyczna (Robert Cox, Ken Booth), postmodernizm
(postrukturalizm), teorie feministyczne (Ann Tickner), teorie postkolonialne,
interpretatywizm jako teoretyczno-metodologiczny model badania stosunków
międzynarodowych. Analiza tekstów, badanie możliwości interpretacyjnych.

U1, U3

5.

Nie-zachodnie koncepcje analizy rzeczywistości międzynarodowej – tradycje
i współczesne szkoły w Chinach, Indiach, Rosji i innych, a także tradycja i praktyka
w państwach islamskich. Rola technologii informacyjnych w kształtowaniu systemu
międzynarodowego: technologiczny instrumentalizm / technologiczny esencjalizm.
Wyzwania i możliwości współczesnych stosunków międzynarodowych - debata.

W2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzami
n
pisemn
y

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Egzamin
końcowy obejmuje całość treści merytorycznych, na które składają się treści
przekazywane w czasie wykładów i ćwiczeń oraz wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania literatury obowiązkowej.

ćwiczenia
zalicze
nie na
ocenę

Podstawowym kryterium oceny pracy studenta jest przygotowanie do ćwiczeń i
czynny w nich udział, czyli omawianie, analiza i dyskusja treści wybranych tekstów
źródłowych. Za aktywność na zajęciach student każdorazowo otrzymuje punkty –
sprawdzana jest znajomość i zrozumienie omawianych tekstów oraz umiejętność
własnego odniesienia się do tekstu. Dodatkowo można zdobyć punkty, przygotowując
ustną prezentację, na podstawie podanej literatury nieobowiązkowej. Otrzymana
liczba punktów z ćwiczeń to podsumowanie pracy studenta w czasie całego
semestru.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie referatu 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

konsultacje 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
171

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 zaliczenie na ocenę

W1 x x

W2 x

W3 x

U1 x x

U2 x

U3 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Nazwa przedmiotu
Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Klasyfikacja ISCED
0388 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z
naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacjami

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami ochrony praw człowieka,
znaczeniem międzynarodowej ochrony praw człowieka we współczesnym świecie, a także wskazanie roli
organizacji międzynarodowych międzyrządowych oraz pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna podstawowe etapy kształtowania się międzynarodowej ochrony
praw człowieka

SMI_K2_W02, SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04, SMI_K2_W05,
SMI_K2_W07

W2 Student zna i rozumie podstawowe zasady prawne odnoszące się
do międzynarodowej ochrony praw człowieka

SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05, SMI_K2_W07

W3 Student zna i rozumie funkcjonowanie organizacji międzynarodowych
międzyrządowych oraz pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka

SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05, SMI_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi poprawnie intepretować normy prawne odnoszące się
do międzynarodowej ochrony praw człowieka

SMI_K2_U03, SMI_K2_U04,
SMI_K2_U05
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U2 Student potrafi pozyskać informacje na temat obowiązujących norm prawnych
odnoszących się do międzynarodowej ochrony praw człowieka

SMI_K2_U02, SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04

U3
Student potrafi wypełnić formularz skargi do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka i Komitetu Praw Człowieka ONZ w związku z naruszeniem praw
człowieka

SMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu międzynarodowej
ochrony praw człowieka oraz przyswajania i analizowania nowych wiadomości
odnoszących się do tej dziedziny wiedzy

SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Historyczne etapy kształtowania się koncepcji praw człowieka. 2. Prawa człowieka -
definicje i podziały. 3. Prawa człowieka - definicje i podziały. 4.Prawa człowieka
w Organizacji Narodów Zjednoczonych. 5. Komitet Praw Człowieka ONZ. 6. Prawa
człowieka w Radzie Europy. 7. Europejski Trybunał Praw Człowieka. 8. Prawa
człowieka w Unii Europejskiej. 9. Międzynarodowe organizacje pozarządowe wobec
praw człowieka. 10. Prawo do życia. 11. Zakaz maltretowania. 12. Wolność
wypowiedzenia. 13. Prawo do prywatności. 14. Wolność myśli, sumienia i wyznania.
15. Prawo do bezpieczeństwa osobistego i do wolności oraz prawo do uczciwego
procesu.

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

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 ustny Egzamin pisemny - pytania testowe zamknięte

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

analiza orzecznictwa 30

analiza aktów normatywnych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150
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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

egzamin pisemny egzamin ustny

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
Seminarium

Nazwa przedmiotu
Seminarium

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
drugiego 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
4.00

konwersatorium 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.00

konwersatorium 30

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.00

konwersatorium 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.00

konwersatorium 30
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student nabywa wiedzę i umiejętność potrzebne do przygotowania pracy dyplomowej pod opieką pracownika
badawczo-dydaktycznego

C2 Student nabywa umiejętność samodzielnego formułowania myśli oraz otwartość i konsekwencję w myśleniu

C3 Student nabywa świadomość potrzeby dalszego kształcenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna zaawansowaną terminologię stosowaną w badaniach z zakresu nauk
o polityce i administracji

SMI_K2_W01, SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W2 zna metody i techniki badawcze stosowane w naukach o polityce i administracji SMI_K2_W01

W3 zna wymagania stawiane pracom dyplomowym w INPiSM SMI_K2_W07

W4 posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej SMI_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretuje zjawiska z różnych obszarów nauk o polityce i administracji SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

U2 posługuje się wybranymi podejściami badawczymi i teoriami naukowymi SMI_K2_U01, SMI_K2_U02

U3 potrafi w sposób zaawansowany posługiwać się odpowiednimi metodami
i technikami badawczymi SMI_K2_U01, SMI_K2_U02

U4 potrafi w sposób dojrzały zaprezentować ustnie koncepcję pracy dyplomowej
oraz przedstawić na forum grupy poszczególne jej części SMI_K2_U05, SMI_K2_U06

U5 przygotowuje pracę dyplomową z zakresu nauk o polityce i administracji zgodnie
z wymogami stawianymi pracom dyplomowym w INPiSM SMI_K2_U05, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi myśleć w sposób samodzielny i twórczy SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

K2 ma świadomość etycznego postępowania w trakcie pisania pracy dyplomowej SMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot i cele prac dyplomowych, wymagania stawiane pracom dyplomowym
w INPiSM; przedstawienie podstawowych zasad etyki w pisaniu prac naukowych oraz
konsekwencji plagiatowania; omówienie metodologii badań; zaprezentowanie metod
i narzędzi niezbędnych w pisaniu tekstów naukowych; prezentacja stanu badań
i literatury przedmiotu; prezentacja konspektu pracy oraz jej fragmentów; dyskusja
fragmentów oraz całości pracy dyplomowej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Sformułowanie problemu badawczego pracy dyplomowej, struktury pracy
oraz przygotowanie wstępnej bibliografii

Semestr 2

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Przygotowanie i przedstawienie fragmentu pracy dyplomowej

Semestr 3

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Przygotowanie i przedstawienie fragmentu pracy dyplomowej

Semestr 4

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Złożenie do obrony zaakceptowanej przez Promotora pracy dyplomowej

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

konwersatorium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 30
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przeprowadzenie badań literaturowych 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

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

konwersatorium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 90

przeprowadzenie badań literaturowych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

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

konwersatorium 30

analiza i przygotowanie danych 60

przygotowanie pracy dyplomowej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

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

przygotowanie pracy dyplomowej 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

W4 x

U1 x

U2 x

U3 x

U4 x

U5 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Myśl strategiczna: od Sun Tzu do Arona

Nazwa przedmiotu
Myśl strategiczna: od Sun Tzu do Arona

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie główne nurty myśli strategicznej. SMI_K2_W01

W2 Student zna i rozumie fundamenty konkretnej strategii czy taktyki politycznej, tkwiące
u źródeł danej instytucji czy mechanizmów politycznych w aspekcie globalnym. SMI_K2_W02

W3 Student zna terminologię z zakresu strategii. SMI_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi swobodnie poruszać się w koncepcjach strategii, taktyki politycznej
i militarnej, sformułowanych przez różnych myślicieli w skali globalnej na przestrzeni
wieków.

SMI_K2_U01

U2 Student potrafi uzupełnić profile kształcenia o dodatkowe lektury z omawianej
problematyki, poszerzyć zdobytą wiedzę i umiejętności. SMI_K2_U02

U3 Student potrafi rozróżniać elementy praktyczne i teoretyczne stosowanych w działaniach
strategii. SMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Student jest gotów do teoretycznego zanalizowania i praktycznego zastosowania
konkretnej strategii. SMI_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacja myśli strategicznej na przestrzeni dziejowej od starożytności
po współczesność (m.in. omówienie koncepcji strategii militarnej i politycznej u Sun
Tsu, Tukidydesa, Polibiusza, Machiavellego, Clausewitza, Arona). Przybliżenie
fundamentalnych pojęć dla tego przedmiotu takich jak: strategia, taktyka, logistyka
czy klasyfikacje wojen w stosunkach międzynarodowych.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Obecność na wykładach, zaliczenie pisemne egzaminu.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 15

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Wymiar technologiczny współczesnego

bezpieczeństwa

Nazwa przedmiotu
Wymiar technologiczny współczesnego bezpieczeństwa

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego 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 przedmiotu jest ogólna analiza tecyhnologicznych uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego
na tle ogólnego rozwoju technologicznego ludzkości

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wpływ technologii na współczesne problemy bezpieczeństwa
militarnego SMI_K2_W03, SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

W2 znaczenie technologii cyfrowych we współczesnym bezpieczeństwie SMI_K2_W03, SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

W3 znaczenie technologii kosmicznych we współczesnym bezpieczeństwie SMI_K2_W03, SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

W4 wpływ technologii na zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa
ekonomicznego SMI_K2_W03, SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

W5 wpływ technologii na zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa
społecznego SMI_K2_W03, SMI_K2_W04, SMI_K2_W05
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
we współdziałaniu z grupa przedstawić fragment problematyki
z zakresu technologicznego wymiaru bezpieczeństwa w formie
prezentacji multimedialnej

SMI_K2_U01, SMI_K2_U02, SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pogłębiania wiedzy na temat technologicznego wymiaru
bezpieczeństwa SMI_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Oddziaływanie rozwoju technologii wojskowych na procesy dziejowe. W1, U1, K1

2. Oddziaływanie rozwoju technologii niemilitarnych (uniwersalnych) na procesy
dziejowe. W3, W4, W5

3. Rola techniki we współczesnym świecie W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1

4. Cyberprzestępczość jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego W2, U1, K1

5. Informatyczne instrumenty strategii bezpieczeństwa uczestników stosunków
międzynarodowych W2, U1, K1

6. Wpływ najnowocześniejszych technologii na sposób zabezpieczenia i prowadzenia
współczesnych działań zbrojnych W1, W2, W3, U1, K1

7. Wpływ technicznej ewolucji środków prowadzenia i zabezpieczenia działań zbrojnych
na strategie uczestników stosunków międzynarodowych W1, W2, W3, U1, K1

8. Kosmos a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe – wymiar niemilitarny W3, U1, K1

9. Najnowsza technika a bezpieczeństwo wewnętrzne państw W4, W5, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt,
prezentacja

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, udział w
dyskusji oraz zaliczenie treści merytorycznych w formie prezentacji

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie projektu 30



Sylabusy 38 / 173

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 prezentacja

W1 x x

W2 x x

W3 x x

W4 x x

W5 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Strategiczne problemy państw Azji

Południowej

Nazwa przedmiotu
Strategiczne problemy państw Azji Południowej

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Ma pogłębioną wiedzę o źródłach i historii terroryzmu
międzynarodowego

SMI_K2_W02, SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

W2 Ma pogłębioną wiedzę o skutkach działań terroryzmu w skali świata SMI_K2_W02, SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

W3 Ma pogłębioną wiedzę o tzw. geografii współczesnego terroryzmu i jego
uwarunkowaniach

SMI_K2_W02, SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

W4 Ma pogłębioną wiedzę o najnowszych zagrożeniach terrorystycznych
i ich odmianach

SMI_K2_W02, SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi analizować współczesne zjawiska związane
z problematyką terroryzmu międzynarodowego.

SMI_K2_U02, SMI_K2_U03, SMI_K2_U04,
SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznej oceny informacji dotyczących
zjawiska terroryzmu, zwłaszcza otrzymywanych za pośrednictwem
środków masowego przekazu.

SMI_K2_K01, SMI_K2_K02, SMI_K2_K03,
SMI_K2_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wstęp – zagrożenie, lęk, terror, niebezpieczeństwo kwestie wstępne. 2. Zagrożenia
obiektywne a zagrożenia sprowokowane – podobieństwa i różnice. 3. Globalizm,
regionalizm, kultura polityczna jako źródła potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń.
4. Wojna z terroryzmem jako wojna bez wojny? 5. Genealogia terroryzmu – uwikłania
historyczne i polityczne, definicje. 6. Ideologiczne źródła terroryzmu (anarchizm,
trockizm, maoizm). 7. Współczesny terroryzm i jego odmiany. 8. Terroryzm religijny.
9. Terroryzm separatystyczny, religijny, jednej sprawy, cyberterroryzm, terroryzm
broni masowego rażenia. 10. Tzw. święta wojna – dżihad. 11. Terroryzm a media –
informacja czy propagowanie lęku i zagrożeń? 12. Prawnomiędzynarodowe aspekty
zwalczania terroryzmu międzynarodowego. Konwencje i porozumienia regionalne
i globalne. 13. Historia powstania i działalności ugrupowań terrorystycznych w RFN
(Frakcja Czerwonej Armii), Włoszech (Czerwone Brygady) oraz Irlandii Płn. (IRA). 14.
Współczesny terroryzm bliskowschodni i w Ameryce Łacińskiej. 15. Problemy
zwalczania terroryzmu po 11.IX.2001 a kwestia przestrzegania praw człowieka.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie eseju 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Global History of International Relations

since 1945

Nazwa przedmiotu
Global History of International Relations since 1945

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Global History of International Relations since 1945

Klasyfikacja ISCED
0388 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z
naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacjami

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Historia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1
This course aims at providing students with basic knowledge of the international relations since 1945, including
short introduction into the Cold War problems, European issues, including both Western and Eastern Europe,
certain issues of the IR in the Americas, Asia-Pacific, the Middle East and Africa. Course is composed of lectures
and seminars

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 evolution of international relations since 1945 SMI_K2_W01, SMI_K2_W02, SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

W2 international system evolution and its actors in the
aforementioned period [

SMI_K2_W02, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W3 political, economic and social processes determining
international relations

SMI_K2_W02, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 discuss international system evolution basing on the read
literature SMI_K2_U01, SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

U2 do a simple research, critical analysis of information and
synthesize them

SMI_K2_U01, SMI_K2_U02, SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04

U3 prepare a simple paper/report on international relations SMI_K2_U02, SMI_K2_U03, SMI_K2_U05,
SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 deepening his knowledge in the area or IR since 1945 SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. The Cold War – background of international relations since WW II – basic events
and power struggle – LECTURE – PART I. 2. The Cold War – Oxford Debate – Seminar.
READINGS: P. Calvocoressi, World Politics since 1945, part I: The Cold War; H. Nau,
Perspectives on International Relations: Power, Institutions, and Ideas, chapter 4: The
Origins and End of the Cold War; 3. The Cold War – background of international
relations since WW II – basic events and power struggle – LECTURE – PART II. 4. South
Asian IR - Indo-Pakistani conflicts, Sri Lanka, Nepal, SAARC - SEMINAR. READINGS: P.
Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 15: The Indian sub-continent; J.
Grenville, A History of the World from the 20th to the 21st Century, chapter 58:
Freedom and Conflict in the Indian Subcontinent. 5. Southeast Asia since WW II –
Indochina War, Vietnam War, Cambodia, Burma, Malaysia, Indonesia, Philippines,
ASEAN, ASEAN+3, EAS – LECTURE – PART I. 6. Middle East conflicts – Israeli-
Palestinian Conflict, Iraq-Iran War, Gulf Wars, Arab Peninsula, Arab Spring- SEMINAR.
READINGS: P. Calvocoressi, World Politics since 1945, PART FOUR: The Middle East; A.
Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, chapter 18:
The Arab-Israeli Conflict 1949-2014 7. Southeast Asia since WW II – Indochina War,
Vietnam War, Cambodia, Burma, Malaysia, Indonesia, Philippines, ASEAN, ASEAN+3,
EAS – LECTURE – PART II. 8. Western Europe since WWII – integration – SEMINAR.
READINGS: P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 6: Western Europe; A.
Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, chapter 21:
The Rise of a New Europe: The History of European Integration, 1945-2014 9. World
Economy and crucial international organizations – UN, World Bank, IMF, WTO, regional
organizations – LECTURE – PART I. 10. Eastern Europe since WWII – SEMINAR.
READINGS: P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 7: Central and Eastern
Europe; 11. World Economy and crucial international organizations – UN, World Bank,
IMF, WTO, regional organizations – LECTURE – PART II. 12. Africa - continent of
conflicts – Algeria, Nigeria, Congo, Angola, Rwanda, Somalia, Sudan, Liberia, Sierra
Leone - SEMINAR. READINGS: P. Calvocoressi, World Politics since 1945, PART FIVE:
Africa; J. Grenville, A History of the World from the 20th to the 21st Century, part XV:
Africa after 1945: Conflict and the Threat of Famine.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
projekt

Written exam (lectures' and readings' based) – 60%, active class
participation – 40% (participation in classes is obligatory)
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Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 45

przygotowanie do egzaminu 45

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 projekt

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
Zarządzanie globalne

Nazwa przedmiotu
Zarządzanie globalne

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna pojęcie, cechy i specyfikę zarządzania globalnego SMI_K2_W01, SMI_K2_W04

W2 Definiuje globalne obszary interesów wspólnych i wskazuje ich wpływ
na międzynarodowe życie społeczno – polityczne i procesy gospodarcze

SMI_K2_W05, SMI_K2_W06,
SMI_K2_W07

W3 Identyfikuje podmioty i obszary procesów globalizacji oraz rozpoznaje relacje
między uczestnikami SMI_K2_W03, SMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Analizuje współczesne procesy powiązań ekonomiczno – finansowych w wymiarze
światowym SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U2 Identyfikuje zagrożenia procesu globalizacji i skutki dla współczesnego ładu
światowego SMI_K2_U01, SMI_K2_U02

U3 Prognozuje implikacje działalności korporacji ponadnarodowych w warunkach
globalizacji gospodarki światowej SMI_K2_U01, SMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Odpowiedzialnie podejmuje dyskusje na tematy z zakresu polityki i sposobów
zarządzania zjawiskami ponadnarodowymi w różnych obszarach kształtując
postawy i więzi społeczne

SMI_K2_K03, SMI_K2_K04
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K2 Podejmuje własne i współdziała w społecznych projektach badawczych z zakresu
współczesnych zjawisk procesu globalizacji SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1) Dobra publiczne/klubowe/prywatne 2) Władza struktury/produkcji/instytucji 3)
Dobra wspólne: władza regulacji 4) Zarządzanie globalne – definicje
Weiss/Thakur/Rosenau/ UNCGG 5) 6 form globalnego zarządzania 6) Zarządzanie
sieciowe 7) Governmentality v. Governance 8) Nowe instytucje (XXIw) zarządzania
globalnego 9) Przepływy władzy - sieć/pajęczyna 10) Przepływy władzy
heterarchia/redundancja/meta-zarządzanie 11) Zarządzanie regulacyjne 12) Aktorzy
globalnego zarządzania 13) Zarządzanie gospodarką globalną– instytucje porządku
światowego 14) Zarządzanie gospodarką globalną – agencje rynków finansowych 15)
Zarządzanie gospodarką globalną – trybunały arbitrażowe 16) Zarządzanie
gospodarką globalną – standaryzacja 17) Zarządzanie gospodarką globalną – agencje
ratingowe 18) Zarządzanie poprzez wskaźniki 19) Zarządzanie poprzez standardy -
idee 20) Zarządzanie gospodarką globalną – sieci 21) Globalne zarządzanie prawami
człowieka 22) Zarządzanie globalne migracją – instytucje zarządzania globalnego 23)
Zarządzanie globalne bezpieczeństwem żywnościowym – instytucje 24) Zarządzanie
globalne bezpieczeństwem żywnościowym – agencje 25) Zarządzanie środowiskiem
naturalnym – instytucje globalne 26) Zarządzanie środowiskiem naturalnym – agencje
globalne 27) Zarządzanie środowiskiem naturalnym – certyfikacja i standardyzacja
28) Globalne zarządzanie sportem 29) Instrumenty i metody produkcji wiedzy
w zarządzaniu globalnym 30) Aktorzy i podmioty produkcji wiedzy w zarządzaniu
globalnym 31) Zarządzanie globalnymi politykami publicznymi

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na
ocenę

Egzamin pisemny, 5 pytań otwartych z zagadnień przekazanych na 40 dni
przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Standardowa skala ocen

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 2

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

analiza aktów normatywnych 10
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przygotowanie do egzaminu 20

analiza orzecznictwa 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Problemy państw Ameryki Południowej

Nazwa przedmiotu
Problemy państw Ameryki Południowej

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
• rozszerzona znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych • rozszerzona
znajomość zagadnień z zakresu historii i teorii stosunków międzynarodowych • biegła umiejętność interpretacji tekstów
i krytycznej dyskusji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest przedstawienie głównych zagadnień z historii Ameryki Łacińskiej od czasów prekolumbijskich
do wspólczesności, ze szczególnym uwzględnieniem problemów gospodarczych, politycznych oraz zagadnień
związanych z polityką zagraniczną takich państw jak: Brazylia, Meksyk czy Argentyna. Istotnym jest również
omówienie pewnych elementów historii wewnętrznej niektórych państw; wypracowanie umiejętności
analitycznego myślenia o procesach politycznych w Ameryce Łacińskiej, umiejętność przyczynowo-skutkowego
łączenia faktów historycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Potrafi scharakteryzować dynamikę procesów integracyjnych, specyfikę ich treści,
dokonywać ich typologizacji ze względu na teoretyczne kryteria podziału charakterystyczne
dla teorii stosunków międzynarodowych

SMI_K2_W01

W2 Ma rozszerzoną wiedzę politologiczną o relacjach między strukturami i podmiotami
stosunków międzynarodowych w skali regionalnej i globalnej. SMI_K2_W03
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi identyfikować istotę, rolę, znaczenie i skuteczność instrumentów służących
sterowaniu globalnym i regionalnym środowiskiem międzynarodowym na przykładzie
transnarodowych sieci, reżimów międzynarodowych i globalnego zarządzania.

SMI_K2_U04

U2 Posiada umiejętność wykorzystywania z metod badawczych i narzędzi właściwych w badaniu
stosunków międzynarodowych. SMI_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest przygotowany do podjęcia kreatywnej wspólpracy w grupie. SMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Informacje o geografii regionu, przyczyny i skutki wielkich odkryć geograficznych,
wielkie cywilizacje prekolumbijskie: Olmekowie, Aztekowie, Majowie, Inkowie-
organizacja terytorialna, system władzy, religia, gospodarka, podbój Ameryki: podbój
Meksyku, Peru, La Platy, Brazylii, sylwetki wielkich konkwistadorów - Balboa, Davila,
Cortes, Alvarado, Pizzaro, Almagro, Valdivia, Orellana, kolonizacja Ameryki Łacińskiej:
administracja terytorialna, Casa de la Contratación, prawa dla Indii, wyniszczenie
Indian, entradas i bandeiras, piractwo, społeczeństwo i gospodarka epoki kolonialnej:
przywileje kastowe, metysaż, katastrofa demograficzna, niewolnictwo, repartimiento
i encomienda, peonaż, wydobycie surowców, gospodarka rolna, próby reform
systemu kolonialnego: reorganizacja administracji terytorialnej, reformy Karola III,
uwolnienie handlu i likwidacja Casa de la Contratación, powstanie Tupaca Amaru II
i comuneros, niepodległość: podłoże i przesłanki, kampanie niepodległościowe-Haiti,
Meksyk, Nowa Granada, La Plata, Chile, Peru, Brazylia, sylwetki libertadores (Miranda,
Narino, Bolivar, Sucre, Paez, Santander, San Martin, O’Higgins, książę Pedro
Braganza, konflikty międzynarodowe i wewnętrzne w krajach regionu w II połowie XIX
wieku i na początku XX wieku: sprawa Teksasu i wojna meksykańsko – amerykańska
1846-1848, interwencja europejska w Meksyku, rywalizacja amerykańsko-europejska
o wpływy w regionie, wojna Potrójnego Sojuszu, wojna Pacyfiku, Brazylia i Argentyna
na przełomie wieków, porfiriat w Meksyku, rewolucja meksykańska, probelmy państw
Ameryki Łacińskiej w XX i XXI wieku: procesy integracyjne, sytuacja polityczna
w Wenezueli, Meksyku, Brazylii, Kostaryce, rewolucje i dyktatury latynoamerykańskie:
Samoza, Vargas, Machado, rządy Juana Perona w Argentynie, Estado Novo, dyktatury
wojskowe w Argentynie, Brazylii i rządy Pinocheta w Chile, stosunki gospodarze,
relacje krajów latynoamerykańskich z USA, probelm ubóstwa, głodu, kryzys
demokracji.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach i pozytywny wynik egzaminu pisemnego w
otwartej formie.

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
76

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

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Global History of International Relations

since 1945

Nazwa przedmiotu
Global History of International Relations since 1945

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Global History of International Relations since 1945

Klasyfikacja ISCED
0388 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami
społecznymi, dziennikarstwem i informacjami

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1
This course aims at providing students with basic knowledge of the international relations since 1945, including
short introduction into the Cold War problems, European issues, including both Western and Eastern Europe,
certain issues of the IR in the Americas, Asia-Pacific, the Middle East and Africa. Course is composed of lectures
and seminars

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 evolution of international relations since 1945 SMI_K2_W01, SMI_K2_W02, SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

W2 international system evolution and its actors in the
aforementioned period [

SMI_K2_W02, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W3 political, economic and social processes determining
international relations

SMI_K2_W02, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 discuss international system evolution basing on the read
literature SMI_K2_U01, SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

U2 do a simple research, critical analysis of information and
synthesize them

SMI_K2_U01, SMI_K2_U02, SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04

U3 prepare a simple paper/report on international relations SMI_K2_U02, SMI_K2_U03, SMI_K2_U05,
SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 deepening his knowledge in the area or IR since 1945 SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. The Cold War – background of international relations since WW II – basic events
and power struggle – LECTURE – PART I. 2. The Cold War – Oxford Debate – Seminar.
READINGS: P. Calvocoressi, World Politics since 1945, part I: The Cold War; H. Nau,
Perspectives on International Relations: Power, Institutions, and Ideas, chapter 4: The
Origins and End of the Cold War; 3. The Cold War – background of international
relations since WW II – basic events and power struggle – LECTURE – PART II. 4. South
Asian IR - Indo-Pakistani conflicts, Sri Lanka, Nepal, SAARC - SEMINAR. READINGS: P.
Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 15: The Indian sub-continent; J.
Grenville, A History of the World from the 20th to the 21st Century, chapter 58:
Freedom and Conflict in the Indian Subcontinent. 5. Southeast Asia since WW II –
Indochina War, Vietnam War, Cambodia, Burma, Malaysia, Indonesia, Philippines,
ASEAN, ASEAN+3, EAS – LECTURE – PART I. 6. Middle East conflicts – Israeli-
Palestinian Conflict, Iraq-Iran War, Gulf Wars, Arab Peninsula, Arab Spring- SEMINAR.
READINGS: P. Calvocoressi, World Politics since 1945, PART FOUR: The Middle East; A.
Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, chapter 18:
The Arab-Israeli Conflict 1949-2014 7. Southeast Asia since WW II – Indochina War,
Vietnam War, Cambodia, Burma, Malaysia, Indonesia, Philippines, ASEAN, ASEAN+3,
EAS – LECTURE – PART II. 8. Western Europe since WWII – integration – SEMINAR.
READINGS: P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 6: Western Europe; A.
Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, chapter 21:
The Rise of a New Europe: The History of European Integration, 1945-2014 9. World
Economy and crucial international organizations – UN, World Bank, IMF, WTO, regional
organizations – LECTURE – PART I. 10. Eastern Europe since WWII – SEMINAR.
READINGS: P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 7: Central and Eastern
Europe; 11. World Economy and crucial international organizations – UN, World Bank,
IMF, WTO, regional organizations – LECTURE – PART II. 12. Africa - continent of
conflicts – Algeria, Nigeria, Congo, Angola, Rwanda, Somalia, Sudan, Liberia, Sierra
Leone - SEMINAR. READINGS: P. Calvocoressi, World Politics since 1945, PART FIVE:
Africa; J. Grenville, A History of the World from the 20th to the 21st Century, part XV:
Africa after 1945: Conflict and the Threat of Famine.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
projekt

Written exam (lectures' and readings' based) – 60%, active class
participation – 40% (participation in classes is obligatory)



Sylabusy 53 / 173

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 45

przygotowanie do egzaminu 45

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 projekt

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
Ekonomia rozwoju

Nazwa przedmiotu
Ekonomia rozwoju

Klasyfikacja ISCED
0388 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z
naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacjami

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu makroekonomii

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna genezę i kierunki ewolucji ekonomii rozwoju jako dyscypliny naukowej SMI_K2_W01, SMI_K2_W02

W2 Identyfikuje skalę i konsekwencje zjawiska biedy i „zacofania” we współczesnym
świecie SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

W3 Wskazuje czynniki niedorozwoju gospodarczego, Wymienia główne koncepcje,
instrumenty przyspieszania rozwoju gospodarczego SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Posługuje się agregowanymi danymi statystycznymi w celu określenia poziomu/
prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego poszczególnych krajów SMI_K2_U02, SMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Analizuje międzynarodową politykę na rzecz rozwoju w kontekście roli organizacji,
instytucji międzynarodowych, współpracy dwustronnej, działań społecznych SMI_K2_K01, SMI_K2_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do ekonomii rozwoju; podstawowe pojęcia. Wzrost (rozwój)
gospodarczy; zacofanie (niedorozwój) gospodarczy- czynniki stymulujące, bariery.
Rozwój gospodarczy i społeczny: sposoby pomiaru. Prezentacja, sposoby obliczeń
przy użyciu stosowanych na szeroką skalę wskaźników rozwoju i zapóźnień
rozwojowych

W1, W2, W3

2.
Charakterystyka krajów rozwijających się (kryteria podziału, cechy). Sytuacja
gospodarcza w krajach rozwijających się; teoria handlu międzynarodowego a rozwój
gospodarczy; polityka handlowa krajów rozwijających się; kryzys zadłużeniowy
i możliwości jego rozwiązywania

W2, W3, U1

3.
Przegląd teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego. Teorie ukierunkowane na kraje
wysoko rozwinięte. Teorie rozwoju uzasadniające przyczyny zacofania krajów III
świata

W2, W3

4.
Przestrzenny wymiar rozwoju: środowisko naturalne i rozwój gospodarczy; rozwój
zrównoważony. Edukacja, zdrowie i kapitał ludzki a rozwój gospodarczy; kształtowanie
gospodarki opartej na wiedzy. Różnice kulturowe i religijne- znaczenie dla rozwoju;
społeczne bariery rozwoju w realiach krajów Południa

W3, U1, K1

5. Milenijne Cele Rozwoju - założenia i realizacja W1

6.
Programy dostosowań strukturalnych, nowe paradygmaty rozwoju. Polityka
współpracy i pomocy rozwojowej światowych organizacji gospodarczych. Rola
państwa i polityki gospodarczej.

U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie na egzaminie 60% liczby
punktów (15/25)

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30



Sylabusy 56 / 173

* 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
Międzynarodowa ochrona środowiska

Nazwa przedmiotu
Międzynarodowa ochrona środowiska

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego 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 Posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z międzynarodową ochroną
środowiska

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

W2 Posiada wiedzę na temat instytucjonalizacji międzynarodowej ochrony środowiska
w wymiarze współpracy międzyrządowej

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W3 Posiada wiedzę na temat międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się
ochroną środowiska SMI_K2_W05

W4 Ma wiedzę na temat międzynarodowej ochrony środowiska w wymiarze regionalnym
na przykładzie działań Unii Europejskiej SMI_K2_W03

W5 Posiada wiedzę na temat zasadniczych instrumentów międzynarodowego prawa ochrony
środowiska SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi przygotować i przedstawić publicznie, we współdziałaniu z grupą, konkretne
działania i akcje organizacji pozarządowych odnoszące się do ochrony środowiska
w dzisiejszym świecie

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
SMI_K2_U05

U2
Potrafi analizować podstawowe regulacje międzynarodowe i orzeczenia
międzynarodowych organów wyposażonych w funkcje sądownicze odnoszące się
do „prawa człowieka do środowiska”

SMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:



Sylabusy 58 / 173

K1 Potrafi samodzielnie (lub w grupie) zaktywizować społeczność lokalną do podjęcia działań
w zakresie ochrony środowiska, organizując akcje społeczne, eventy, performance, etc SMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Podstawowe pojęcia i definicje związane z międzynarodową ochroną środowiska.
Pojęcie środowiska. Pojecie ochrony środowiska. Pojęcie prawa ochrony środowiska.
Pojęcie zrównoważonego rozwoju.

W1, W4

2.

Instytucjonalizacja międzynarodowej ochrony środowiska w wymiarze współpracy
międzyrządowej. ONZ, RE, OBWE/KBWE, UE. Instytucje wyspecjalizowane w ramach
ONZ: Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, Komisja
Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych, Forum Narodów Zjednoczonych
do Spraw Lasów. Rada Arktyczna. Międzynarodowe organizacje pozarządowe
zajmujące się ochroną środowiska

W2, W3

3.
Prezentacja konkretnych akcji podejmowanych przez pozarządowe organizacje
międzynarodowe w zakresie ochrony środowiska (miniprezentacje przygotowane
przez studentów).

U1, K1

4. Ekoterroryzm. Definicja. Rys historyczny. Uwarunkowanie. Organizacje
międzynarodowe wykorzystujące działania związane z ekoterroryzmem. W3

5.

Źródła międzynarodowego prawa ochrony środowiska: zwyczaj międzynarodowy,
umowy międzynarodowe (umowy powszechne, umowy regionalne, umowy
dwustronne), uchwały organów, konferencji i organizacji międzynarodowych. Zasady
międzynarodowego prawa ochrony środowiska: zasada zrównoważonego rozwoju,
zasada międzygeneracyjnej sprawiedliwości, zasada prewencji, zasada przezorności,
zasada zanieczyszczający płaci, zasada publicznej partycypacji, zasada obowiązku nie
wyrządzania szkód poza granicami własnego państwa, zasada wspólnej troski
dziedzictwo ludzkości, zasada powszechnej lecz zróżnicowanej odpowiedzialności.
Międzynarodowa ochrona sektorowa: ochrona przyrody, ochrona powietrza, ochrona
wód morskich, ochrona wód śródlądowych, ochrona klimatu, ochrona warstwy
ozonowej, ochrona przed odpadami, ochrona przed chemikaliami, ochrona przed
awariami.

W5, U2

6. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska. Postępowania związane z ochroną
środowiska. Prawo składania uwag i wniosków. Rola organizacji ekologicznych. W1, W4, W5

7.
Dostęp do informacji o środowisku – uregulowania międzynarodowe. Powszechne
prawo dostępu do informacji – pojęcie i zakres. Tryb udostępnienia informacji.
Wyłączenie powszechnego dostępu do informacji.

W1, W4, U2

8. Prawo człowieka do środowiska w międzynarodowych regulacjach. Analiza
orzecznictwa organów międzynarodowych wyposażonych w funkcje orzecznicze. U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną



Sylabusy 59 / 173

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzami
n
pisemn
y,
projekt

zaliczenie modułu obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie: a) a)
egzaminu trwającego 1 h (treści przekazywane podczas wykładów, wiedza uzyskana
na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych). Egzamin
składa się z testu wyboru typu otwartego i zamkniętego. Egzaminy odbywają się
zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych. b) oceny aktywności podczas
dyskusji problemowej oraz umiejętności argumentacji własnego stanowiska. c) oceny
miniprezentacji realizowanej indywidualnie lub w grupach (nt. działań
podejmowanych przez miedzynarodowe organizacje pozarządowe w zakresie
ochrony środowiska)

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie do egzaminu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

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 projekt

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

W5 x

U1 x

U2 x

K1 x



Sylabusy 61 / 173

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
międzynarodowa polityka społeczna

Nazwa przedmiotu
międzynarodowa polityka społeczna

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Za główny cel przyjmuje się zapoznanie się studentów z istotą wybranych zagadnień z międzynarodowej polityki
społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie zjawiska i procesy zachodzące w zakresie międzynarodowej
polityki społecznej

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

W2 Student zna i rozumie podmioty międzynarodowej polityki społecznej SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

W3 Student zna i rozumie regulacje dotyczące międzynarodowej polityki społecznej
w wybranych aktach prawa międzynarodowego

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi posługiwać się metodami badawczymi oraz teoriami stosowanymi
w międzynarodowej polityce społecznej SMI_K2_U01, SMI_K2_U02

U2 Student potrafi analizować elementy składowe i relacje zachodzące pomiędzy
podmiotami i modelami międzynarodowej polityki społecznej SMI_K2_U02

U3 Student potrafi prognozować rozwój międzynarodowej polityki społecznej SMI_K2_U04

U4 Student potrafi interpretować wybrane zagadnienia związane z międzynarodową
polityką społeczną SMI_K2_U02, SMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Student jest gotów do rozstrzygania publicznie skomplikowanych zagadnień
związanych z kwestiami międzynarodowej polityki społecznej SMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityka społeczna i międzynarodowa polityka społeczna – uwagi wprowadzające,
siatka pojęciowa, metody badawcze; Modele międzynarodowej polityki społecznej;
Międzynarodowa polityka społeczna w aspekcie doktrynalnym; Polityka społeczna
w zapisie międzynarodowych aktów prawnych; Podmioty międzynarodowej polityki
społecznej; Charakterystyka wybranych modeli polityki społecznej; Standardy i formy
współpracy w międzynarodowe polityce społecznej; Strategie w międzynarodowej
polityce społecznej; Rodzaje i formy aktywnej międzynarodowej polityki społecznej;
Rynek pracy w Unii Europejskiej (zakładanie działalności gospodarczej w UE);
Patologie społeczne w międzynarodowej polityce społecznej; Kwestia nierówności
społecznych w międzynarodowej polityce społecznej; Dialog społeczny w kontekście
tzw. społeczeństwa gospodarczego (Rola Federacji ZZ) Międzynarodowa polityka
społeczna wobec procesów migracyjnych. Międzynarodowa polityka społeczna
w procesie globalizacji w początkach XXI wieku.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egza
min
pisem
ny /
ustny

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na co składa się: - forma
pisemna = udzielona odpowiedź na trzy indywidualnie wylosowane pytania przez
studenta, każde z pytań ocenione oddzielnie, ich suma dzielona przez 3 daje ocenę
końcową. - forma ustna= dla studentów spełniających następujące kryteria: - aktywny
udział w dyskusji podczas wykładów prowadzonych w formie wykładu
konwersatoryjnego (10 punktów); - przygotowanie prezentacji na wybrany temat
wcześniej obowiązkowo skonsultowany z wykładowcą (30 punktów); - ocena
konspektu prezentacji złożonego przed egzaminem na ostatnim wykładzie (10
punktów); Egzamin ustny – losowanie trzech pytań i udzielenie tylko na dwa z nich
poprawnej odpowiedzi= 50 punktów Czas trwania egzaminu pisemnego= 60 minut.
Czas trwania egzaminu ustnego = 15 minut.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30
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przygotowanie do zajęć 20

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 / ustny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

U4 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Prognozowanie i symulacje

międzynarodowe

Nazwa przedmiotu
Prognozowanie i symulacje międzynarodowe

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu teorii stosunków międzynarodowych.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu głównych problemów teoretycznych i metodologicznych
związanych z próbami przewidywania przyszłości stosunków międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkow
e efekty

uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna historyczne i teoretyczno-metodologiczne możliwości i ograniczenia konstruowania
prognoz w naukach społecznych. SMI_K2_W01

W2
Student rozumie znaczenie procesów politycznych, gospodarczych, społecznych, ekologicznych
itp., oraz ich wzajemne kształtowanie, jako podstawę tworzenia wyobrażeń o przyszłości
stosunków międzynarodowych. Student zna znaczenie i możliwości oddziaływania współczesnych
uczestników stosunków międzynarodowych na kształtowanie rzeczywistości międzynarodowej.

SMI_K2_W03
,
SMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi na podstawie wiedzy teoretycznej i metodologicznej z zakresu prognozowania
stosunków międzynarodowych dokonać samodzielnie lub wspólnie z grupą złożonych symulacji
prognostycznych i dokonać całościowej analizy i oceny jakości raportów prognostycznych.

SMI_K2_U04

U2
Student potrafi wykorzystać przekazaną wiedzę na temat metodologii prognozowania stosunków
międzynarodowych do prób tworzenia własnych wyobrażeń oraz przygotować ustną prezentację
na podstawie zdobytej wiedzy w czasie wykładów, ćwiczeń i lektury tekstów źródłowych.

SMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do przeprowadzania analizy wydarzeń i dokonania ich interpretacji
na podstawie wiarygodnych danych, aby przedstawiać własne wizje na temat możliwych
alternatyw przyszłości w ramach debat społecznych.

SMI_K2_K02

K2
Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy przeprowadzać samodzielne i wspólne analizy
badawcze dotyczące złożonych aspektów rzeczywistości międzynarodowej i wykorzystać je
do rozwiązywania przyszłych problemów społecznych.

SMI_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczne podstawy prognozowania: czym jest prognozowanie, rodzaje prognoz,
zakotwiczenia i ocena jakości procesu prognostycznego, zasady korzystania
z prognoz, wpływ kategorii wartościujących, ograniczenia prognozowania w naukach
społecznych, perspektywa międzynarodowa w prognozowaniu stosunków
międzynarodowych.

W1, W2

2.

Metodologiczne podstawy prognozowania: metody o różnym stopniu formalizacji,
problem wyboru właściwej metodologii. Metody heurystyczne (burza mózgów,
delficka, scenariusze, wpływów krzyżowych, metoda analogii - modele analityczne
i synektyczne) – analiza treści, przeprowadzenie burzy mózgów, przygotowanie
referatu lub prezentacji multimedialnej.

U1, U2

3.

Szeregi czasowe: trendy (i ekstrapolacja trendów), wahania okresowe i sezonowe,
wahania cykliczne (oraz teorie cykliczne w SM) analiza i dekompozycja szeregów
czasowych, analizy przyczynowe (sprzężenia zwrotne) oraz metody najbardziej
sformalizowane: modele ekonometryczne, analiza symulacyjna i sztuczna
inteligencja. Przygotowanie własnych (indywidulanie lub grupowo) symulacji
scenariuszy przyszłości w oparciu o programy komputerowe.

U1, K1

4.

Analiza wybranych raportów publikowanych przez instytucje prognozujące rozwój
stosunków międzynarodowych: ogólne zmiany geopolityczne, gospodarcze, przyszłe
konflikty, rozwój procesów globalizacyjnych itp., przewidywane zmiany dla
poszczególnych kontynentów, państw, ugrupowań, instytucji, zmiany środowiskowe,
itp. Analiza teoretyczna, metodologiczna i ogólna ocena ich jakości.

U1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzami
n
pisemn
y

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Egzamin
końcowy obejmuje całość treści merytorycznych, na które składają się treści
przekazywane w czasie wykładów i ćwiczeń oraz wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania materiałów obowiązkowych.
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Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zalicze
nie na
ocenę

Podstawowym kryterium oceny pracy studenta jest przygotowanie do ćwiczeń i
czynny w nich udział, czyli omawianie, analiza i dyskusja treści wybranych tekstów
źródłowych. Za aktywność na zajęciach student każdorazowo otrzymuje punkty –
sprawdzana jest znajomość i zrozumienie omawianych tekstów oraz umiejętność
własnego odniesienia się do tekstu. Dodatkowo można zdobyć punkty, przygotowując
ustną prezentację, na podstawie podanej literatury nieobowiązkowej. Otrzymana
liczba punktów z ćwiczeń to podsumowanie pracy studenta w czasie całego
semestru.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 6

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 35

przygotowanie do ćwiczeń 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie referatu 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

konsultacje 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
172

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 zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Problemy transformacji w wybranych

krajach świata

Nazwa przedmiotu
Problemy transformacji w wybranych krajach świata

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach nie jest obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych teorii transformacji, pogłębienie wiedzy o procesach
demokratyzacji w różnych częściach świata oraz zastosowanie różnych metod badawczych do ich analizy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 fazy transformacji oraz rolę społeczeństwa i elit w poszczególnych stadiach przemian SMI_K2_W05

W2 przyczyny i przebieg przemian ustrojowych i gospodarczo-społecznych w różnych
częściach świata SMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować złożone zjawiska przyczyn upadku systemu, demokratyzacji i konsolidacji
demokracji SMI_K2_U03
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U2 postrzegać relacje pomiędzy różnymi elementami składowymi systemu
międzynarodowego w odniesieniu do transformacji SMI_K2_U02

U3 umiejętność przygotowania analizy wybranego przypadku transformacji SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 obserwacji bieżących wydarzeń z zakresu przemian ustrojowych oraz prezentacji swoich
poglądów w prowadzonych dyskusjach SMI_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Delimitacja podstawowych pojęć - transformacja, tranzycja, zmiana społeczna. Teorie
transformacji – teorie systemowe, strukturalne, aktorów i inne W1, U1, K1

2. Fazy i typy transformacji – upadek systemu autorytarnego, demokratyzacja,
konsolidacja W1, U1, K1

3. Transformacja w państwach Europy Południowo-Wschodniej (Serbia, Chorwacja) W2, U2, U3, K1

4. Transformacja w państwach Europy Południowo-Wschodniej (Słowenia, Bośnia
i Hercegowina) W2, U2, U3, K1

5. Transformacja w państwach Europy Środkowo-Wschodniej (Węgry, Rumunia) W2, U2, U3, K1

6. Transformacja w państwach Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Słowacja) W2, U2, U3, K1

7. Transformacja w państwach Europy Środkowo-Wschodniej (Ukraina, Białoruś) W2, U2, U3, K1

8. Transformacja w państwach Ameryki Południowej i Środkowej (Chile, Argentyna) W2, U2, U3, K1

9. Transformacja w państwach Ameryki Południowej i Środkowej (Brazylia, Meksyk) W2, U2, U3, K1

10. Transformacja w państwach Afryki Północnej (Egipt, Libia) W2, U2, U3, K1

11. Transformacja w państwach Azji (Iran, Kazachstan) W2, U2, U3, K1

12. Transformacja w państwach Azji (Chiny, Korea Płd.) W2, U2, U3, K1

13. Podsumowanie i wnioski, perspektywy transformacji W1, W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zaliczenie na
ocenę,
prezentacja

1. Dobrowolna prezentacja z listy tematów (max. 20 punktów) 2. Zaliczenie
na ocenę (test jednokrotnego wyboru - 20 punktów + 2 pytania opisowe - 20
punktów = max. 40 punktów) Punktacja i oceny: 21-24 (dst) 25-29 (dst+)
30-32 (db) 33-35 (db+) 36 i więcej (bdb)

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 prezentacja

W1 x x

W2 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
Teoretyczne dylematy globalizacji

Nazwa przedmiotu
Teoretyczne dylematy globalizacji

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość głównych kierunków teoretycznych nauki o stosunkach międzynarodowych.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest przedstawienie różnych możliwych interpretacji czym jest globalizacja i zjawiska z nią
związane, zapoznanie z jej historią, przebiegiem, skutkami społecznymi. Istotne jest przekazanie wiedzy na temat
teoretycznych ujęć zagadnienia globalizacji oraz uświadomienie słuchaczom jak różnorodne są możliwości
rozwoju tego zjawiska.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie wszystkie najważniejsze koncepcje głównych szkół teoretycznych
stosunków międzynarodowych oraz ewolucję poglądów, dotyczących problematyki globalizacji. SMI_K2_W02

W2
Student posiada wiedzę na temat różnych koncepcji ujęcia globalizacji, jako zjawiska
występującego we wszystkich sferach: politycznej, ekonomicznej, społecznej, kulturowej, różne
ujęcia datowania i chronologii procesów globalizacyjnych.

SMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi zrozumieć i wyciągać wnioski ze złożoności zjawisk globalizacyjnych, ich
wzajemnego przenikania się oraz potrafi wskazać główne przyczyny ich powstawania
i różnorodne skutki jakie powstają w wyniku pogłębiania się procesów globalizacyjnych.

SMI_K2_U02

U2 Potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać do analizy bieżących wydarzeń, porównać do ogólnych
konstrukcji teoretycznych i przygotować pracę pisemną. SMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student gotów jest posiadaną wiedzę oraz umiejętności analizy najbardziej istotnych zjawisk,
warunkujących powstawanie, pogłębianie się i zanikanie procesów globalizacyjnych, stosować
w praktyce podejmowanych decyzji.

SMI_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Definiowanie i datowanie globalizacji – różne perspektywy badawcze (m.in.
globalizacji unifikacji). Dylematy interpretacyjne (nowa era, nic nowego,
konwergencja czy dywergencja, kompresja czasu i przestrzeni, konsekwencja
determinizmu technologicznego, globalna wioska, społeczeństwo sieci, społeczeństwo
globalne, itp.).

W2

2.

Historia globalizacji – przyczyny nasilania się i słabnięcia procesów globalizacyjnych.
Różne ujęcia procesów globalizacyjnych – fale/fazy globalizacji. Początki globalnego
systemu: Janet Abu Lughod i David Wilkinson, globalizacja – jako globalny system
gospodarczy (Friedman, Wallerstein). Saskia Sassen – globalne miasto i inne
koncepcje, koncepcja zerwania (Arjun Appadurai).

W2, U1

3.

Przyczyny, siły sprawcze, zasięg i konsekwencje globalizacji według głównych
koncepcji teoretycznych. Klasyczne teorie globalizacji: realizm (teoria hegemonicznej
stabilności, globalizacja jako rywalizacja o władzę), koncepcja globalizmu,
współczesny globalizm, globalne zarządzanie, wyspy zarządzania (R. Keohane i J.
Nye). Globalizacja w ujęciu konstruktywistycznym, źródła dyfuzji globalizacji.

W1

4.

Analiza struktur nieformalnej władzy globalnej - dyskusja o zagrożeniach dla
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Dylematy kulturowe i społeczne -
globalizacja a uniwersalizacja wartości, problemy z tożsamością, glokalizacja,
demokratyzacja kultury, makdonaldyzacja kultury, kulturowa homogenizacja.
Dylematy polityczne i gospodarcze: władza: państwo narodowe, struktury globalne,
metawładza gospodarki światowej. Problemy podejmowania decyzji na różnych
szczeblach władzy: lokalnej, państwowej, międzynarodowej.

K1

5.
Różne oceny skutków zjawisk globalizacyjnych, spory naukowe i ideologiczne. Krytyka
globalizacji: antyglobalizm i alterglobalizm. Sprzeczności procesów globalizacyjnych,
scenariusze rozwoju procesów globalizacyjnych.

U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie
pisemne

Egzamin końcowy obejmuje całość treści merytorycznych, na które składają się
treści przekazywane w czasie wykładów oraz wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania materiałów źródłowych obowiązkowych i
nadobowiązkowych.
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Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
84

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

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Antiguas y nuevas amenazas a la

seguridad de América Latina y África

Nazwa przedmiotu
Antiguas y nuevas amenazas a la seguridad de América Latina y África

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Antiguas y nuevas amenazas a la seguridad de América Latina y África

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Hiszpański

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka hiszpańskiego min. na poziomie B1.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagrożeniami bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej
i Afryce oraz ich konsekwencjami na poziomie regionalnym i globalnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie kluczowe regionalne i transnarodowe zagrożenia dla
bezpieczeństwa Ameryki Łacińskiej oraz Afryki i ich globalne konsekwencje.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W2 Student zna i rozumie procesy polityczne, społeczne i gospodarcze determinujące
zagrożenia bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej oraz Afryce.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05
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W3
Student zna podstawowe metody badawcze oraz perspektywy teoretyczne
wykorzystywane w badaniach nad zagrożeniami bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej
oraz Afryce.

SMI_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi formułować własne opinie na temat możliwych metod zapobiegania
i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa na obszarze Ameryki Łacińskiej oraz
Afryki.

SMI_K2_U03,
SMI_K2_U05

U2 Student potrafi analizować zmieniającą się rolę odgrywaną przez państwa
latynoamerykańskie i afrykańskie w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego.

SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04

U3
Student potrafi dokonać szczegółowej analizy wybranych zagrożeń bezpieczeństwa
w Ameryce Łacińskiej i w Afryce w oparciu o zdobytą na zajęciach wiedzę oraz
samodzielnie wyszukiwaną literaturę.

SMI_K2_U02,
SMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do krytycznego odbioru przekazów medialnych dotyczących
zagrożeń bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej oraz Afryce.

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Najważniejsze zagrożenia bezpieczeństwa globalnego; 2. Specyfika regionalna
(Ameryka Łacińska i Afryka); 3. Konflikty wewnątrzpaństwowe oraz
międzypaństwowe. Państwa dysfunkcyjne w Ameryce Łacińskiej i Afryce; 4. Terroryzm
międzynarodowy w Afryce i Ameryce Łacińskiej; 5. Transnarodowa przestępczość
zorganizowana w Afryce i Ameryce Łacińskiej; 6. Zagrożenia demograficzne
i epidemiologiczne w Afryce i Ameryce Łacińskiej; 7. Zagrożenia związane
ze środowiskiem naturalnym w Afryce i Ameryce Łacińskiej; 8. Współpraca
międzynarodowa mająca na celu walkę i przeciwdziałanie zagrożeniom
bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim i w Ameryce Łacińskiej

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny (dodatkowe punkty za aktywne uczestnictwo w
zajęciach). Do oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60
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przygotowanie do zajęć 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

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
Siły zbrojne we współczesnym świecie

Nazwa przedmiotu
Siły zbrojne we współczesnym świecie

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa (ekwiwalentem jest pisemna praca zaliczeniowa).

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do sporządzania analizy stanu sił zbrojnych poszczególnych
państw lub wielonarodowych jednostek. W pierwszej części zajęć zaprezentowano ogólne informacje o siłach
zbrojnych, a także kwestię sojuszy i wielonarodowych jednostek, uczestnictwa w wojnach, konfliktach zbrojnych
i operacjach pokojowych oraz zbrojenia i rozbrojenie. W części drugiej zajęć omówiono siły zbrojne
poszczególnych państw, w tym m.in. USA, Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republiki Ludowej, Wielkiej Brytanii czy
Arabii Saudyjskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 rolę i znaczenie sił zbrojnych we współczesnym świecie SMI_K2_W03

W2 procesy warunkujące kształt sił zbrojnych wybranych państw świata SMI_K2_W04

W3 czynniki odpowiadające za transformację współczesnych sił zbrojnych i koncepcję tzw.
rewolucji w sprawach wojskowych (Revolution in Military Affairs, RMA) SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 samodzielnie i krytycznie oddzielać fakty dotyczące sił zbrojnych poszczególnych państw
od polityki informacyjnej poszczególnych władz państwowych SMI_K2_U02

U2
samodzielnie i krytycznie odnieść się do trwającej dyskusji o koncepcji tzw. rewolucji
w sprawach wojskowych (Revolution in Military Affairs, RMA) oraz wskazać warunki brzegowe
kształtu sił zbrojnych w przyszłości

SMI_K2_U04

U3 samodzielnie sporządzić krótką analizę historii, obecnego stanu i przyszłości sił zbrojnych
wybranych państw SMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnie poddać krytycznej analizie obecne w debacie publicznej informacje o siłach
zbrojnych Polski i innych państw oraz odnaleźć niezbędne do tego informacje w oparciu
o wiarygodne źródła

SMI_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W pierwszej części zajęć zaprezentowano ogólne informacje o siłach zbrojnych
(definicje, rolę, historię, rodzaje i modele), a także kwestię sojuszy i wielonarodowych
jednostek, uczestnictwa w wojnach, konfliktach zbrojnych i operacjach pokojowych
oraz zbrojenia i rozbrojenie. W tej także części omówiono zmiany zachodzące
we współczesnych siłach zbrojnych (m.in. wzrost znaczenia bezpilotowców i wojsk
specjalnych). W części drugiej zajęć omówiono siły zbrojne poszczególnych państw,
w tym m.in. USA, Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republiki Ludowej, Wielkiej Brytanii
czy Arabii Saudyjskiej.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na
ocenę

Podstawą uzyskania zaliczenia jest zespołowe przygotowanie analizy
wybranych przez prowadzącego sił zbrojnych oraz ustny sprawdzian
zaliczeniowy w postaci trzech pytań nawiązujących do wykładu.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie ekspertyzy 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90
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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

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
Strategiczne problemy współczesnego

świata

Nazwa przedmiotu
Strategiczne problemy współczesnego świata

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 W pełni rozumie istotę i specyfikę stosunków międzynarodowych SMI_K2_W02, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04

W2 Ma podstawową wiedzę na temat ewolucji stosunków
międzynarodowych i ich powiązania ze współczesną strategią SMI_K2_W02, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04

W3 Ma wiedzę o systemie międzynarodowym i historii badań
strategicznych w skali światowej SMI_K2_W02, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04

W4 Ma wiedzę o uwarunkowaniach badań strategicznych na świecie SMI_K2_W02, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi analizować problemy tzw. Wielkiej Strategii i Reagowania
Kryzysowego SMI_K2_U02, SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

U2 Potrafi analizować myśl strategiczną i doktryny strategiczno-obronne
współczesnego świata SMI_K2_U02, SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do samodzielnej analizy wydarzeń międzynarodowych. SMI_K2_K02, SMI_K2_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wstęp. Strategia i jej transformacja. 2. Tzw. rewolucja w sprawach wojskowych -
zamierzenia i realizacja. 3. Problemy kultury strategicznej a różnice cywilizacyjne. 4.
Transformacja „Wielkiej Strategii”. 5. Globalizacja. 6. Wielka strategia USA. 7. Tzw.
problem wojen liberalnych. 8. Wojna asymetryczna a strategia. 9. Zmiany strategii
wojskowej w XXI w. 10. Absolutyzacja siły powietrznej. 11. Tzw. wojna z terroryzmem
– założenia i realia. 12. Problemy komunikacji strategicznej. 13. Środowiska medialne,
otoczenie informacyjne i tzw. „bitwy medialne”. 14. Historia strategii w Polsce
po 1918 r. 15. Założenia polskiej doktryny strategicznej z końca XX i początków XXI
wieku.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie eseju 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Antiguas y nuevas amenazas a la

seguridad de América Latina y África

Nazwa przedmiotu
Antiguas y nuevas amenazas a la seguridad de América Latina y África

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Antiguas y nuevas amenazas a la seguridad de América Latina y África

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Hiszpański

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka hiszpańskiego min. na poziomie B1.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagrożeniami bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej
i Afryce oraz ich konsekwencjami na poziomie regionalnym i globalnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie kluczowe regionalne i transnarodowe zagrożenia dla
bezpieczeństwa Ameryki Łacińskiej oraz Afryki i ich globalne konsekwencje.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W2 Student zna i rozumie procesy polityczne, społeczne i gospodarcze determinujące
zagrożenia bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej oraz Afryce.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05
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W3
Student zna podstawowe metody badawcze oraz perspektywy teoretyczne
wykorzystywane w badaniach nad zagrożeniami bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej
oraz Afryce.

SMI_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi formułować własne opinie na temat możliwych metod zapobiegania
i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa na obszarze Ameryki Łacińskiej oraz
Afryki.

SMI_K2_U03,
SMI_K2_U05

U2 Student potrafi analizować zmieniającą się rolę odgrywaną przez państwa
latynoamerykańskie i afrykańskie w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego.

SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04

U3
Student potrafi dokonać szczegółowej analizy wybranych zagrożeń bezpieczeństwa
w Ameryce Łacińskiej i w Afryce w oparciu o zdobytą na zajęciach wiedzę oraz
samodzielnie wyszukiwaną literaturę.

SMI_K2_U02,
SMI_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do krytycznego odbioru przekazów medialnych dotyczących
zagrożeń bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej oraz Afryce.

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Najważniejsze zagrożenia bezpieczeństwa globalnego; 2. Specyfika regionalna
(Ameryka Łacińska i Afryka); 3. Konflikty wewnątrzpaństwowe oraz
międzypaństwowe. Państwa dysfunkcyjne w Ameryce Łacińskiej i Afryce; 4. Terroryzm
międzynarodowy w Afryce i Ameryce Łacińskiej; 5. Transnarodowa przestępczość
zorganizowana w Afryce i Ameryce Łacińskiej; 6. Zagrożenia demograficzne
i epidemiologiczne w Afryce i Ameryce Łacińskiej; 7. Zagrożenia związane
ze środowiskiem naturalnym w Afryce i Ameryce Łacińskiej; 8. Współpraca
międzynarodowa mająca na celu walkę i przeciwdziałanie zagrożeniom
bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim i w Ameryce Łacińskiej

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny (dodatkowe punkty za aktywne uczestnictwo w
zajęciach). Do oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60
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przygotowanie do zajęć 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

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
Międzynarodowe transakcje gospodarcze

Nazwa przedmiotu
Międzynarodowe transakcje gospodarcze

Klasyfikacja ISCED
0388 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z
naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacjami

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna zagadnienia związane z handlem zagranicznym, podmioty w nim uczestniczące
oraz rodzaje transakcji handlowych

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W06

W2 Zna zagadnienia związane z międzynarodowym prawem handlowym SMI_K2_W02,
SMI_K2_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Posiada umiejętność charakteryzowania rodzajów transakcji gospodarczych
i sposobów zawierania umów SMI_K2_U04, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Posiada umiejętność rozumienia konsekwencji stosowania instrumentów polityki
handlowej, w tym polityki celnej SMI_K2_K01

K2
Posiada umiejętność formułowania klauzul kontraktowych; kompletowania
dokumentów handlowych; poszukiwania źródeł informacji na temat rynków
zagranicznych i partnerów handlowych

SMI_K2_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Handel zagraniczny jako część gospodarki. Otoczenie prawne wymiany handlowej
z zagranicą W1, U1

2.
Handel międzynarodowy w ramach UE oraz z państwami poza UE (eksport, import,
wewnątrzwspólnotowa dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie, świadczenie usług
poza terytorium kraju, import usług)

W1, W2, U1

3.
Wspólnotowe prawo celne (Wspólnotowy Kodeks Celny). Odprawa celna towarów
(procedury), wykroczenia i przestępstwa przeciwko obowiązkom celnym i obrotowi
międzynarodowemu.

W2, U1, K1

4. Cechy charakterystyczne rynku w obrocie międzynarodowym (giełda towarowa,
sprzedaż aukcyjna, targi i wystawy międzynarodowe, przetargi) W1

5. Formy międzynarodowych obrotów handlowych oraz transakcje wiązane. Zwyczaje
handlowe. Transport i spedycja w obrocie międzynarodowym (INCOTERMS) W1, U1, K2

6. Transakcja handlowa (przygotowanie, kontrakt, realizacja, wykorzystywanie
nowoczesnych technologii). Rozliczenia transakcji międzynarodowych. U1, K2

7. Zarządzanie ryzykiem w transakcjach handlu zagranicznego. Rozstrzyganie sporów
dotyczących obrotu międzynarodowego U1, 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 pisemny. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów
(15/25)

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

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

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Międzynarodowe rynki finansowe

Nazwa przedmiotu
Międzynarodowe rynki finansowe

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
drugiego 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
Kurs ma na celu przedstawienie: a) istoty funkcjonowania i roli międzynarodowego rynku finansowego
we współczesnej gospodarce globalnej w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym b) zagrożeń płynących z rynku
finansowego dla bezpieczeństwa podmiotów życia gospodarczego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna cechy współczesnego międzynarodowego rynku finansowego oraz potrafi
scharakteryzować jego elementy składowe

SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05, SMI_K2_W06

W2
Zna etapy rozwoju współczesnego międzynarodowego rynku oraz potrafi
dostrzec istotę tego procesu oraz relacji łączących poszczególne segmenty
rynku

SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi ocenić funkcję i rolę podstawowych podmiotów działających
na międzynarodowym rynku finansowym.

SMI_K2_U02, SMI_K2_U04,
SMI_K2_U05, SMI_K2_U06
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U2
Potrafi przygotować we współdziałaniu z grupą proste analizy dotyczące
charakteru bieżących zmian na rynkach finansowych oraz ich wpływu
na stosunki międzynarodowe w aspekcie gospodarczym, politycznym
i społecznym

SMI_K2_U02, SMI_K2_U04,
SMI_K2_U05, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student widzi sens i wartość współpracy. SMI_K2_K01, SMI_K2_K03,
SMI_K2_K04

K2 Student swoje działania realizuje w oparciu o uniwersalne wartości (tj.
uczciwość, szacunek, rozwój, wsparcie, równość) SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
I. Międzynarodowy rynek finansowy – wprowadzenie a) system finansowy b)
uczestnicy rynku finansowego c) rynki finansowe a wzrost gospodarczy d) proces
integracji rynków finansowych w skali międzynarodowej e) bezpieczeństwo rynków
finansowych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. II. Podmioty międzynarodowego rynku finansowego a) sektor bankowy b) fundusze
inwestycyjne c) międzynarodowej organizacje finansowe W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.
III. Międzynarodowy rynek finansowy - ujęcie przedmiotowe w podziale na segmenty
rynku: a) walutowy b) instrumentów dłużnych c) kapitałowy d) oraz globalne rynku
towarów i usług

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.
III. Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych a) instrumenty pochodne b)
instrumenty ustrukturyzowane c) instrumenty hybrydowe d) sekurytyzacja e) giełdy
instrumentów pochodnych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. VI. Europejska integracja walutowa i kryzys zadłużeniowy a) projekt euro b) polityka
pieniężna EBC c) europejski kryzys fiskalny U1, U2, K1, K2

6.
VII. Kryzys finansowy 2008+ a) rosnące nierównowagi b) przyczyny i przebieg kryzysu
c) interwencje rządowe na rynkach finansowych d) nowa ideologia rynków
finansowych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7. VIII. Zarządzanie kryzysowe na europejskim rynku finansowym a) natura kryzysu
strefy euro b) zarządzanie kryzysem w strefie euro c) europejska unia bankowa W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.
IX. Globalny rynek finansowy a rywalizacja międzynarodowa a) konkurencja
i konkurencyjność międzynarodowa b) rynek finansowy jako oręż: wojny walutowe,
sankcje finansowe

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, grywalizacja
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Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzami
n
pisemn
y,
projekt,
prezent
acja

Aby uzyskać zaliczenie student musi uzyskać 60 punktów w ramach samodzielnie
skomponowanej strategii zdobywania punktów. Student może otrzymać punkty za:
1. obecność na wykładach - 14 pkt. 2. aktywność na zajęciach - 14 pkt. 3. gra
internetowa - 6pkt. 4. ułożenie pytań do banku pytań egzaminacyjnych na bazie
wskazanej przez prowadzącą literatury - 10 pkt. 5. przygotowanie scenariusza wojny
finansowej (pracę należy obronić na dyżurze) - 50 pkt. 6. projekt Sztukoteka - 30 pkt.
7. projekt Wywiadownia - 30 pkt. 8. przygotowanie i przeprowadzenie debaty
oksfordzkiej - 60 pkt. 6. zaliczenie egzaminu końcowego obejmującego materiał z
wykładów i literatury obowiązkowej - 100 pkt. Student może swobodnie wybierać
zadania z tej listy, tak, by po całym semestrze zgromadził minimum 60 pkt.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie projektu 50

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do egzaminu 50

przygotowanie ekspertyzy 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

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

U1 x x x

U2 x x x

K1 x x

K2 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Globalizacja i regionalizacja

Nazwa przedmiotu
Globalizacja i regionalizacja

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna terminologię i zjawiska wynikające z procesów zachodzących w globalizacji
i regionalizacji SMI_K2_W01, SMI_K2_W02

W2 Definiuje ogólnoświatowe płaszczyzny oddziaływania i poziomy zależności
wynikające działania różnych podmiotów stosunków międzynarodowch SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

W3 Rozumie i wyjaśnia ewolucję i skutki procesów globalnych oraz regionalnych SMI_K2_W05, SMI_K2_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Opisuje typy, funkcje, formy i podmioty procesów regionalnej integracji
i globalizacji SMI_K2_U03, SMI_K2_U05

U2 Samodzielnie prognozuje rozwój skutków wynikających z uwarunkowań
międzynarodowych SMI_K2_U01, SMI_K2_U07

U3 Analizuje współzależności zachodzące w ramach globalizacji i regionalizacji SMI_K2_U01, SMI_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Podejmuje dyskusje na tematy związane z różnymi wymiarami i implikacjami
stosunków międzynarodowych kształtując postawy i więzi społeczne związane
z rolą sił rynkowych

SMI_K2_K03, SMI_K2_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Idee globalizacji i regionalizacji 2. Zjawiska homogenizacj/konwergencji 3.
Regionalizacja i regionalizm – cechy zjawisk/procesów 4. Wymiary globalizacji 5.
Globalizacja i trans nacjonalizacja 6. Tradycyjne wyjaśnienia globalizacji - realizm
/liberalizm 7. Alternatywne wyjaśnienia globalizacji 8. Nowe formy zakorzenienia
społecznego w globalizacji 9. Władza przymusowa/władza struktury/władza
instytucji//władza produkcji w globalizacji 10. Dobra wspólne/dobra klubowe 11.
Hierarchia i heterarchia w globalizacji 12. Władza stymulacji, agregacji i koordynacji
zasobów 13. Regionalne idee rynkowe (wolny, wspólny, jednolity, zharmonizowany
rynek) 14. Polityczne teorie integracji regionalnej (PTI) 15. Ekonomiczne teorie
integracji regionalnej (ETI) 16. Wspólnoty pluralistyczne/zamalgmatowane 17.
Poziomy regionalnej integracji ekonomicznej 18. Dynamiczne i statyczne podejście
do unii celnej 19. Teoria optymalnych obszarów walutowych 20. Teoria feudalizmu
fiskalnego 21. Dyfuzja modeli regionalnych (framing/grafting) 22. Cztery etapy/fale
badań nad regionalizacją 23. Modele regionalizacji nieformalnej 24. Modele
makroregionaliacji – europejski/amerykański 25. Apolityczne formy regionalizacji 26.
Wyzwania dla strategii makroregionalizacyjnych 27. Nowy regionalizm – globalna
konstytucjonalizacja 28. Wyzwania i założenia nowego regionalizmu 29. Idee
regionalnego zarządzania środowiskiem naturalnym 30. Przesłanki dla regionalnych
rozwiązań w zakresie ochrony środowiska 31. Globalne problemy żywnościowe –
regionalne rozwiązania 32. Globalne problemy ekologiczne– regionalne rozwiązania
(emisja CO2) 33. Globalne południe w koncepcjach regionalnych ochrony środowiska
34. Wyzwania dla regionalnej integracji ekonomicznej w XXI wieku 35. Wyzwania dla
regionalnej integracji politycznej w XXI wieku 36. Sprawiedliwość globalna – trybunały
regionalne 37. Czynniki egzo/endogeniczne regionalizacji w obszarze poradzieckim
38. Efektywność regionalizacji w obszarze poradzieckim 39. Czynniki
egzo/endogeniczne regionalizacji afrykańskiej 40. Efektywność regionalizacji
w obszarze Afryki 41. Mega regiony i regionalizacja globalna (IBSA/BRICS/MIKTA/G77)
42. Regionalizacja transatlantycka 43. Regionalizacja azjatycka ASEAN/BIMSTEC/SCO
44. Regionalizacja trans pacyficzna CTPP

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Egzamin pisemny w oparciu o wiedzę przekazywaną podczas wykładów oraz
samodzielnego studiowania. Pięć pytań otwartych z zagadnień podanych na
30 dni przed datą rozpoczęcia sesji

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 25
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poznanie terminologii obcojęzycznej 5

analiza badań i sprawozdań 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 18

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

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
Strategia w polityce Federacji Rosyjskiej

Nazwa przedmiotu
Strategia w polityce Federacji Rosyjskiej

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Strategia w polityce Federacji Rosyjskiej

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Komunikatywna znajomość języka rosyjskiego.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami strategii polityki Federacji Rosyjskiej, a także
polityką zagraniczną i bezpieczeństwa tego państwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 uwarunkowania oraz najważniejsze czynniki kształtujące strategię Federacji
Rosyjskiej SMI_K2_W02, SMI_K2_W03

W2 geograficzne, ekonomiczne, doktrynalne uwarunkowania strategii Federacji
Rosyjskiej SMI_K2_W03, SMI_K2_W05

W3 zna i rozumie czynniki międzynarodowe kształtujące strategię Federacji Rosyjskiej SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie przygotować się do dyskusji dotyczącej analizowanej w trakcie zajęć
problematyki SMI_K2_U04

U2 we współdziałaniu z grupą przedstawić fragment omawianej problematyki SMI_K2_U02
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U3 analizować bieżące aspekty strategii Federacji Rosyjskiej SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 opracowywania analiz dotyczących omawianej problematyki SMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie strategii; Proces rozpadu ZSRR i zmian systemowych w regionie; Geograficzne
uwarunkowania polityki militarnej FR; Ekonomiczne uwarunkowania polityki militarnej
FR; Doktrynalne uwarunkowania polityki militarnej FR; Siły zbrojne Federacji
Rosyjskiej – charakterystyka; Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej – rola w polityce
bezpieczeństwa narodowego; Perspektywy ewolucji polityki militarnej FR; Stosunki
bilateralne FR; Rola i znaczenie FR na arenie międzynarodowej.

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 zaliczenie na ocenę Zaliczenie na podstawie treści wykładów oraz zaleconej literatury.

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

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
Problem dysfunkcyjności państw we

współczesnym świecie

Nazwa przedmiotu
Problem dysfunkcyjności państw we współczesnym świecie

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci powinni być zaznajomieni ze współczesnym pojęciem państwa (definicje, funkcje).

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest przybliżenie studentom zjawiska dysfunkcyjności państw poprzez omówienie jego aspektów
teoretyczno-metodologicznych, jak również analizę kilku studiów przypadku państw uznawanych za głęboko
dysfunkcyjne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie terminy opisujące zjawisko dysfunkcyjności państw. SMI_K2_W01

W2 Student zna i rozumie uwarunkowania i przejawy dysfunkcyjności państwa
we współczesnym świecie.

SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W3 Student zna podstawowe metody badawcze oraz perspektywy teoretyczne
wykorzystywane przy badaniu państw dysfunkcyjnych. SMI_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Student potrafi przeanalizować rolę odgrywaną przez państwa dysfunkcyjne
w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa.

SMI_K2_U01, SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04

U2
Student potrafi wykorzystywać nabytą w trakcie zajęć wiedzę teoretyczną przy
analizie i interpretacji problemów, z którymi mierzą się państwa uznawane
za dysfunkcyjne.

SMI_K2_U01, SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

U3 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą podczas zajęć wiedzę. SMI_K2_U02, SMI_K2_U06

U4
Student potrafi wymienić i poddać krytycznej analizie najważniejsze regionalne
i globalne konsekwencje dysfunkcyjności państw oraz ich wpływ na bezpieczeństwo
międzynarodowe.

SMI_K2_U01, SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach realizujących
wspólne cele. SMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Pojęcie dysfunkcyjności państw – aspekty teoretyczne; 2. Rankingi państw
dysfunkcyjnych – problemy metodologiczne; 3. Państwa dysfunkcyjne
w międzynarodowym dyskursie bezpieczeństwa; 4. Konteksty dysfunkcyjności
państw: historyczne, geograficzne, społeczne, polityczne i militarne; 5. Kontekst
ekonomiczny dysfunkcyjności państwa ze szczególnym uwzględnieniem państw
poddanych analizie w trakcie zajęć; 6. Afryka Subsaharyjska – wybrane studia
przypadków: Sudan Południowy, Somalia, Republika Środkowoafrykańska, Zimbabwe,
Etiopia, Gwinea Bissau; 7. Ameryka Łacińska - studia przypadków: Haiti, Kolumbia,
Meksyk, Wenezuela; 8. Obszar postradziecki – wybrane studia przypadków; 9.
Międzynarodowe wysiłki na rzecz stabilizacji państw dysfunkcyjnych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, Metody eksponujące - film

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zaliczenie
pisemne,
projekt

Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za przygotowane
miniprojekty/prezentacje (w porozumieniu z prowadzącym/-i) oraz za
kolokwium zaliczeniowe pisemne (pytania otwarte). Dodatkowe punkty
przysługują za obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 15
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przygotowanie projektu 15

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 projekt

W1 x

W2 x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

U4 x x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Partie i systemy partyjne w UE

Nazwa przedmiotu
Partie i systemy partyjne w UE

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego 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 przedstawienie zasad funkcjonowania partii i systemów partyjnych w państwach UE;

C2 poznanie genezy partii europejskich oraz ich ewolucji, w tym zmiany modelu organizacyjnego, a także zasad
kooperacji partii na szczeblu europejskim

C3 znajomość głównych rodzin partii politycznych oraz ich programów stanowi niezbędny element wykształcenia
specjalisty w zakresie nauk o stosunkach międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 definicje partii politycznych i typologie systemów partyjnych oraz
różnice między nimi SMI_K2_W01, SMI_K2_W02, SMI_K2_W03

W2 zasady funkcjonowania systemów partyjnych w państwach
członkowskich UE SMI_K2_W03, SMI_K2_W04, SMI_K2_W07

W3 zasady działalności i współpracy partii w Parlamencie Europejskim SMI_K2_W03, SMI_K2_W04, SMI_K2_W05,
SMI_K2_W06

W4 podstawowe rodziny partii politycznych SMI_K2_W03, SMI_K2_W04, SMI_K2_W07
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 wymienić różnice między poszczególnymi rodzinami partii
politycznych

SMI_K2_U01, SMI_K2_U02, SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04

U2 wskazać różnice między uwarunkowaniami funkcjonowania partii
w poszczególnych państwach SMI_K2_U05, SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 analizy zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania partii
i systemów partyjnych państw UE SMI_K2_K01, SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

K2
analizy relacji zachodzących między partiami politycznymi na różnym
poziomie ich aktywności (narodowym, europejskim,
międzynarodowym)

SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

K3 prognozowania zmian w systemach partyjnych państw UE oraz ich
konsekwencji

SMI_K2_K01, SMI_K2_K02, SMI_K2_K03,
SMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definicja i elementy składowe definicji partii politycznej. W1, U2, K1

2. Geneza partii politycznych. Model organizacyjny partii politycznych. W1, W4, U1, K1, K3

3. Modele finansowania partii politycznych. W2, W3, U2, K1, K2

4. Podziały socjopolityczne i ich znaczenie dla wyodrębnienia się rodzin partii
politycznych. W1, W2, U2, K1, K2, K3

5. Omówienie głównych rodzin partii politycznych (partie socjaldemokratyczne, partie
chadeckie, partie liberalne, partie konserwatywne i partie radykalne).

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3

6.
Porównanie partii i systemów partyjnych w państwach członkowskich UE, wskazanie
na różnice w kształtowaniu się systemów partyjnych w państwach Europy Zachodniej
i Europy Środkowej i Wschodniej.

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

7. Formy współpracy partii krajowych na szczeblu europejskim. Geneza, charakter i rola
frakcji w Parlamencie Europejskim oraz przedstawienie tzw. partii europejskich. W1, W3, W4, U2, K2, K3

8. Populizm polityczny. W1, W2, W4, U1, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zalicze
nie
pisem
ne,
projek
t

Student może dokonać wyboru jednej z poniżej przedstawionych form zaliczenia
przedmiotu. 1. Prezentacja dotycząca wybranego zagadnienia z zakresu tematyki
wykładu (temat powinien być uzgodniony z wykładowcą). Prezentacja powinna być
przedstawiona wykładowcy w formie pisemnej. Po jej zaakceptowaniu odbywa się
prezentacja zagadnienia podczas zajęć. Prezentacja zakończona jest moderowaną
dyskusją. Ocenie podlega merytoryczna zawartość prezentacji oraz moderacja
dyskusji i odpowiedzi na pytania po zakończeniu prezentacji. 2. Egzamin obejmujący
całość treści merytorycznych przedmiotu, na które składają się treści omawiane
podczas wykładów oraz wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania
podręczników. Egzamin ma formę testu mieszanego – 10 pytań zamkniętych i jedno
pytanie opisowe (z trzech do wyboru).

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 4

zbieranie informacji do zadanej pracy 6

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 projekt

W1 x x

W2 x x

W3 x x

W4 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x x

K2 x x

K3 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
The U.S. in the Asia Pacific

Nazwa przedmiotu
The U.S. in the Asia Pacific

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
The U.S. in the Asia Pacific

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
This course aims at providing students with basic knowledge of American foreign and security policy in the Asia
and the Pacific, starting with institutional framework, as well as goals and objectives of the U.S. policy in the
region. Historical background and selected dimensions of American policy will be also discussed (policy towards
China, Japan, India, SE Asia, Australia, regional organizations).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 basic issues of the America foreign and security policy the Asia-Pacific
region, as well as their theoretical background SMI_K2_W01, SMI_K2_W02, SMI_K2_W04

W2 regional security system, its evolution and main actors in the region SMI_K2_W01, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W3 political, social and economic processes determining international
relations and the U.S. foreign and security policy in the region SMI_K2_W03, SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 do a basic research, critically analyze and synthesize information,
prepare basic presentation resulting from group research

SMI_K2_U01, SMI_K2_U02, SMI_K2_U04,
SMI_K2_U07
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U2 can present knowledge based opinions, exchange them, defend his
thesis

SMI_K2_U02, SMI_K2_U05, SMI_K2_U06,
SMI_K2_U07

U3 can critically assess US foreign policy SMI_K2_U04, SMI_K2_U05, SMI_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 deepen knowledge in the area of American foreign and security policy SMI_K2_K01, SMI_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Institutional framework of the U.S. foreign and security policy towards Asia and the
Pacific – introduction. 2. Role of the President and his administration in the U.S. FP
making process. 3. Federal agencies and legislative in the American FP. 4. Lobbying,
media, public opinion in the U.S. Asia-Pacific policy. 5. Goals of American foreign
policy and objectives of the U.S. FP in the Asia-Pacific region. 6. Historical
background. 7. Sino-American relations – conflict or collaboration? 8. U.S.-Japan
relations as a core alliance in the Asia-Pacific. 9. Washington-Tokyo-Beijing trilateral
relations. 10. Cooperation with India and the regional system. 11. Significance of the
Korean Peninsula in American policy. 12. Relations with Australia – agent of U.S.-Asia
relations? 13. The role of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). 14. U.S.
policy towards regional organizations in East Asia.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Active participation in classes and written exam (lectures' and readings'
based). Students who cannot participate in classes will be asked to prepare an
extra essay (ca. 20 000 characters, topic must be agreed with the lecturer in
advance).

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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
Academic English

Nazwa przedmiotu
Academic English

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Academic English

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specjalistycznym słownictwem języka angielskiego oraz nauka
umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekstach akademickich

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 słownictwo umożliwiające opisywanie zjawisk politycznych SMI_K2_W01

W2 specjalistyczne słownictwo z zakresu nauk politycznych SMI_K2_W01, SMI_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się językiem angielskim właściwym dla nauk o polityce SMI_K2_U04, SMI_K2_U07

U2 dyskutować o ważnych zagadnieniach politycznych, społecznych
i kulturowych współczesnego świata SMI_K2_U02, SMI_K2_U05

U3 czytać ze zrozumieniem oraz interpretować wybrane informacje na temat
zjawisk politycznych SMI_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 podejmowania w języku angielskim dyskusji o zjawiskach politycznych SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Niezbędna terminologia z zakresu nauk politycznych w języku angielskim W1, W2, U1, K1

2. Analiza tekstów naukowych i publicystycznych w języku angielskim W2, U2, U3, K1

3. Sztuka pisania tekstów naukowych w języku angielski W2, U1, K1

4. Sztuka przygotowywania prezentacji w języku angielskim U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę -obowiązkowy udział w zajęciach -aktywny udział w zajęciach -znajomość
wymaganych tekstów -kolokwium zaliczeniowe

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 110 / 173

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Afryka we współczesnym świecie

Nazwa przedmiotu
Afryka we współczesnym świecie

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z historią oraz problemami dotykającymi kontynent afrykański.

C2 Przedstawienie studentom specyfiki (politycznej, gospodarczej, geograficznej, społecznej, kulturowej)
poszczególnych regionów Afryki.

C3 Kształtowanie u studentów zdolności oceny wyzwań i zagrożeń stojących przed Afryką i Afrykanami.

C4 Wykształcenie u uczestników kursu umiejętności analizy i oceny czynników warunkujących procesy polityczne,
ekonomiczne oraz społeczne zachodzące na kontynencie afrykańskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna podstawy geografii, historii i procesów polityczno-społecznych
zachodzących na kontynencie afrykańskim.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

W2 Student zna i charakteryzuje podstawowe problemy państw i społeczeństw afrykańskich.
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W3
Student zna i rozumie uwarunkowania kluczowych regionalnych i transnarodowych
wyzwań politycznych, gospodarczych, społecznych oraz związanych z bezpieczeństwem
stojących przed Afryką i Afrykanami oraz ich globalne konsekwencje.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi omówić specyfikę regionalną Afryki (geograficzną, polityczną,
gospodarczą, społeczną, kulturową), wykorzystując metodologię właściwą dla nauki
o stosunkach międzynarodowych.

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02

U2 Student potrafi ocenić wyzwania i zagrożenia, przed którymi stoją Afrykanie, jak również
podjąć próbę prognozy ich przyszłego rozwoju .

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U04

U3 Student potrafi posługiwać się naukową terminologią związaną z szeroko pojętymi
studiami afrykanistycznymi (African Studies). SMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznego odbioru literatury faktu oraz przekazów medialnych
dotyczących zjawisk zachodzących na kontynencie afrykańskim w sferze stosunków
międzynarodowych.

SMI_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1) Geografia Afryki; 2) Historia Afryki w okresie przedkolonialnym; 3) Historia Afryki
w okresie kolonialnym i dekolonizacja; 4) Ludność Afryki i problem niewolnictwa; 5)
Religie w Afryce, 6) Wyzwania gospodarcze stojące przed państwami afrykańskimi; 7)
Organizacje subregionalne w Afryce; 8) Państwo afrykańskie i jego słabości; 9)
Konflikty w Afryce; 10) Państwa Rogu Afryki; 11) Państwa Afryki Północnej; 12)
Państwa Afryki Środkowej; 13) Państwa Afryki Południowej; 14) Państwa Afryki
Zachodniej; 15) Przyszłość Afryki i jej rola w stosunkach międzynarodowych

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena z egzaminu końcowego.
Egzamin ma charakter pisemny (pytania problemowe otwarte). Do oceny
wykorzystywana jest standardowa skala ocen. Jedno z pytań egzaminacyjnych
dotyczy wybranej przez studenta lektury (lista lektur dostępna w sekcji
"Literatura"). Osoby z min. 75% frekwencją mogą podejść do egzaminu w terminie
"zerowym".

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60
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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

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
Rola mediów we współczesnym świecie

Nazwa przedmiotu
Rola mediów we współczesnym świecie

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem mediów we współczesnym świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania środków masowego przekazu,
i ich roli w tworzeniu przekazu na temat wydarzeń i procesów politycznych
we współczesnym świecie

SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Prawidłowo postrzega relacje pomiędzy środkami masowego przekazu a innymi
aktorami komunikowania międzynarodowego SMI_K2_U02, SMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Potrafi śledzić i na bieżąco analizować wydarzenia międzynarodowe przedstawiane
w mediach SMI_K2_K01

K2 Potrafi pracując w grupie dokonać analizy wybranego wydarzenia
międzynarodowego opisanego w różnych mediach SMI_K2_K01, SMI_K2_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do teorii komunikowania masowego - definicje i pojęcie
komunikowania masowego - środki i formy komunikowania masowego W1, U1, K1, K2

2. Teorie i doktryny komunikowania masowego W1, U1, K1, K2

3. Media w systemach otwartych W1, U1, K1, K2

4. Media w systemach zamkniętych W1, U1, K1, K2

5. Analiza funkcjonowania środków masowego przekazu na wybranych przykładach W1, U1, K1, K2

6. Nowe media, social media - społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo wiedzy W1, U1, K1, K2

7. Przyszłość mediów masowych W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne,
prezentacja

aktywne uczestnictwo w zajęciach przygotowanie krótkiej prezentacji
poświęconej wybranemu zagadnieniu odnoszącemu się do problematyki
komunikowania masowego

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 ustne prezentacja

W1 x x

U1 x x

K1 x x

K2 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Migracje międzynarodowe

Nazwa przedmiotu
Migracje międzynarodowe

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego 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 przedmiotu jest zapoznanie studentów z międzynarodowymi uwarunkowaniami i skutkami zjawiska
migracji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student rozumie pojęcie migracji, zna ich uwarunkowania i rodzaje, a także teorie
wyjaśniające procesy migracyjne SMI_K2_W04

W2 Student ma wiedzę o politycznych, ekonomicznych i społecznych skutkach migracji dla
stosunków międzynarodowych SMI_K2_W03

W3 Student zna i rozumie uwarunkowania związane z działalnością instytucji państwowych
i pozarządowych zajmujących się migrantami międzynarodowymi SMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, politycznych,
ekonomicznych i kulturowych odnoszących się do migracji oraz potrafi wyjaśniać relacje
zachodzące między procesami migracji a podmiotami i strukturami państwowymi

SMI_K2_U04

U2 Student jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy dotyczące migracji i stosunków
między migrantami i społecznością kraju przyjmującego, rozpoznaje stereotypy SMI_K2_U05

U3 Student realizuje mini-projekty związane z tematyką zajęć SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest przygotowany do pracy w administracji i organizacjach pozarządowych
zajmujących się uchodźcami i cudzoziemcami SMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z migracjami międzynarodowymi;
Uwarunkowania i typologia migracji; Teorie badania migracji; Skala migracji
we współczesnym świecie – kierunki i zmiany; Migracje polityczne - uwarunkowania
i skutki; Migracje ekonomiczne - uwarunkowania i skutki; Nielegalne migracje;
Migracje przymusowe – problem uchodźstwa i próby rozwiązań; Wpływ migracji
na bezpieczeństwo państwa; Problemy migracyjne wybranych państw i regionów
świata; Polityka migracyjna w wybranych krajach; Współpraca odnośnie
rozwiązywania problemów migracyjnych na forum międzynarodowym; Migracje,
a globalizacja

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zaliczenie pisemne, mini-
projekt, udział w dyskusji,
przygotowanie do zajęć

Wykład kończy się zaliczeniem pisemnym dotyczącym
omówionych zagadnień, lub ocenę uzyskuje się za udział w
zajęciach i przygotowanie mini-projektu (ta forma zaliczenia
dotyczy osób obecnych na co najmniej połowie zajęć)

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90
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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

zaliczenie pisemne mini-projekt, udział w dyskusji, przygotowanie do zajęć

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Stosunki polsko-niemieckie

Nazwa przedmiotu
Stosunki polsko-niemieckie

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Podczas wykładu słuchacze zapoznani zostaną z najważniejszymi aspektami stosunków polsko-niemieckich
w latach 1949-2009, a także ich osiągnięciami i niepowodzeniami

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna i rozumie w pogłębiony sposób problematykę ewolucji stosunków
międzynarodowych

SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W2 Zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy społeczne wpływające na stosunki
międzynarodowe

SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W3 Zna i rozumie w pogłębiony sposób uczestników stosunków międzynarodowych
i relacje pomiędzy nimi

SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05, SMI_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi prognozować rozwój skomplikowanych procesów międzynarodowych SMI_K2_U02, SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

U2 Potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków międzynarodowych
i omawiać je publicznie

SMI_K2_U02, SMI_K2_U04,
SMI_K2_U05

U3
Potrafi korzystać z umiejętności językowych, uwzględniając terminologię
dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodnie z wymogami określonymi dla
poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

SMI_K2_U05, SMI_K2_U07
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do opracowywana złożonych analiz dotyczących konkretnych zjawisk
w zakresie stosunków międzynarodowych, posiada umiejętność przygotowania
złożonych prac pisemnych dotyczących problematyki stosunków
międzynarodowych we współdziałaniu z grupą

SMI_K2_K01, SMI_K2_K03,
SMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Polityka zagraniczna Polski wobec Niemiec w latach 1945-1949 W1, W2, W3, U1, K1

2. Stosunki między Polską a RFN w latach 1949-1969. Konflikt i nieudane próby
nawiązania stosunków dyplomatycznych W1, W2, W3, U1, K1

3. Proces normalizacji stosunków wzajemnych między Polską a RFN w latach 1969-1981 W1, W2, W3, U1, K1

4. Rozwój stosunków między Polską a RFN w latach 1981-1989. Od konfrontacji
do kontrolowanej stagnacji W1, W2, W3, U1, K1

5. Niemcy w myśli politycznej polskiej opozycji w latach 1976-1989 W1, W2, W3, U1, K1

6. Stosunki między Polską a NRD w latach 1949-1971. Próby destrukcyjnego
oddziaływania NRD na politykę zagraniczną Polski wobec RFN W1, W2, W3, U1, K1

7. Rozwój stosunków między Polską a NRD w latach 1971-1989. Kooperacja na dystans W1, W2, W3, U1, K1

8. Reorientacja polityki zagranicznej Polski wobec dwóch państw niemieckich w latach
1989-1990. Stanowisko Polski wobec zjednoczenia Niemiec W1, W2, W3, U1, K1

9. Stosunki między Polską a Niemcami w latach 1990-1991. Od traktatu granicznego
do traktatu o partnerstwie W1, W2, W3, U1, U3, K1

10. Rozwój stosunków między Polską a Republiką Federalną Niemiec w latach 1991-2009 W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Kolokwium zaliczeniowe, pytania problemowe

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 29
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przygotowanie do egzaminu 40

uczestnictwo w egzaminie 1

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

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
Aktualna polityka zagraniczna wybranych

państw świata

Nazwa przedmiotu
Aktualna polityka zagraniczna wybranych państw świata

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem modułu jest przybliżenie studentom aktualnej polityki zagranicznej wybranych państw świata. Wybór
poddawanych analizie państw będzie aktualizowany z uwzględnieniem bieżącej sytuacji międzynarodowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie teoretyczne podstawy analizy polityki zagranicznej, jak
również wykorzystywane w jej ramach metody i techniki badawcze. SMI_K2_W01, SMI_K2_W02

W2 Student zna i rozumie determinanty i kierunki rozwoju polityki zagranicznej
wybranych państw świata.

SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W3 Student zna i rozumie najważniejsze problemy zagranicznej polityki ekonomicznej
wybranych państw świata. SMI_K2_W03, SMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wymienić i omówić najważniejsze problemy aktualnej polityki
zagranicznej wybranych państw świata. SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

U2 Student samodzielnie analizować i komentować zagadnienia związane
z aktualnymi wydarzeniami w polityce zagranicznej wybranych państw.

SMI_K2_U02, SMI_K2_U04,
SMI_K2_U05
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U3 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w analizie i interpretacji
problemów w obszarze aktualnej polityki zagranicznej.

SMI_K2_U01, SMI_K2_U04,
SMI_K2_U05

U4 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą podczas zajęć
wiedzę. SMI_K2_U02, SMI_K2_U06

U5 Student potrafi wykorzystać teoretyczne narzędzia badawcze do analizy aktualnej
polityki zagranicznej wybranych państw świata.

SMI_K2_U01, SMI_K2_U02,
SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do aktywnego uczestniczenia w grupach realizujących
wspólne cele, w tym pracujących nad wspólnym projektem.

SMI_K2_K01, SMI_K2_K02,
SMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Teoretyczne wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, główne szkoły
i podejścia, stosowane przez nich metody i techniki; 2. Polityka zagraniczna Włoch -
krótkie wprowadzenie historyczne, aktualne trendy i kierunki działań włoskiej
dyplomacji; 3. Wykorzystanie teoretycznych narzędzi badawczych do analizy obecnej
polityki zagranicznej Włoch; 4. Polityka zagraniczna wybranych państw Afryki
Subsaharyjskiej (Etiopia, RPA, Senegal) - determinanty, wyzwania, kierunki rozwoju,
nowy typ afrykańskiej współpracy; 5. Polityka zagraniczna wybranych państw Afryki
Północnej (Maroko, Algieria i Egipt) - determinanty, wyzwania, kierunki rozwoju; 6.
Polityka zagraniczna państw regionu Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Wenezuela,
Meksyk); 7. Polityka zagraniczna wybranych państw obszaru postradzieckiego bądź
niemieckojęzycznych państw Europy (do wyboru); 8. Wprowadzenie do ekonomii
międzynarodowej, 9. Zagraniczna polityka gospodarcza omawianych w trakcie kursu
państw Treści modułu będą co roku aktualizowane w zależności od aktualnych
wydarzeń na świecie.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, Metody
eksponujące - film

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
projekt,
aktywność na
zajęciach

Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za aktywny udział w dyskusji i
przygotowanie w grupach miniprojektów (max. 3-4) w porozumieniu z
prowadzącymi poszczególne części modułu. Warunkiem dopuszczenia do
zaliczenia jest obecność na zajęciach (przysługują za nią również dodatkowe
punkty)

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30
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przygotowanie projektu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 aktywność na zajęciach

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

U4 x x

U5 x x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
The U.S. in the Asia-Pacific

Nazwa przedmiotu
The U.S. in the Asia-Pacific

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
The U.S. in the Asia-Pacific

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1
This course aims at providing students with basic knowledge of American foreign and security policy in the Asia
and the Pacific, starting with institutional framework, as well as goals and objectives of the U.S. policy in the
region. Historical background and selected dimensions of American policy will be also discussed (policy towards
China, Japan, India, SE Asia, Australia, regional organizations).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 basic issues of the America foreign and security policy the Asia-Pacific
region, as well as their theoretical background

SMI_K2_W01, SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03, SMI_K2_W04

W2 regional security system, its evolution and main actors in the region SMI_K2_W02, SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

W3 political, social and economic processes determining international
relations and the U.S. foreign and security policy in the region

SMI_K2_W02, SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 do a basic research, critically analyze and synthesize information,
prepare basic presentation resulting from group research SMI_K2_U01, SMI_K2_U02, SMI_K2_U04
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U2 can present knowledge based opinions, exchange them, defend his
thesis SMI_K2_U02, SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

U3 can critically assess US foreign policy SMI_K2_U02, SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 deepen knowledge in the area of American foreign and security policy SMI_K2_K01, SMI_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Institutional framework of the U.S. foreign and security policy towards Asia and the
Pacific – introduction. 2. Role of the President and his administration in the U.S. FP
making process. 3. Federal agencies and legislative in the American FP. 4. Lobbying,
media, public opinion in the U.S. Asia-Pacific policy. 5. Goals of American foreign
policy and objectives of the U.S. FP in the Asia-Pacific region. 6. Historical
background. 7. Sino-American relations – conflict or collaboration? 8. U.S.-Japan
relations as a core alliance in the Asia-Pacific. 9. Washington-Tokyo-Beijing trilateral
relations. 10. Cooperation with India and the regional system. 11. Significance of the
Korean Peninsula in American policy. 12. Relations with Australia – agent of U.S.-Asia
relations? 13. The role of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). 14. U.S.
policy towards regional organizations in East Asia.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Active participation in classes and written exam (lectures' and readings'
based). Students who cannot participate in classes will be asked to prepare an
extra essay (ca. 20 000 characters, topic must be agreed with the lecturer in
advance).

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 45

przygotowanie do egzaminu 45

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

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
Academic English

Nazwa przedmiotu
Academic English

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Academic English

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specjalistycznym słownictwem języka angielskiego oraz nauka
umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekstach akademickich

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 słownictwo umożliwiające opisywanie zjawisk politycznych SMI_K2_W01

W2 specjalistyczne słownictwo z zakresu nauk politycznych SMI_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się językiem angielskim właściwym dla nauk o polityce SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

U2 dyskutować o ważnych zagadnieniach politycznych, społecznych i kulturowych
współczesnego świata SMI_K2_U05, SMI_K2_U07

U3 czytać ze zrozumieniem oraz interpretować wybrane informacje na temat
zjawisk politycznych SMI_K2_U02
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podejmowania w języku angielskim dyskusji o zjawiskach politycznych SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Niezbędna terminologia z zakresu nauk politycznych w języku angielskim W1, W2, U1, K1

2. Analiza tekstów naukowych i publicystycznych w języku angielskim W2, U2, U3, K1

3. Sztuka pisania tekstów naukowych w języku angielski W2, U1, K1

4. Sztuka przygotowywania prezentacji w języku angielskim U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę -obowiązkowy udział w zajęciach -aktywny udział w zajęciach -znajomość
wymaganych tekstów -kolokwium zaliczeniowe

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Mniejszości narodowe i religijne i ich

wpływ na politykę w wybranych
państwach świata

Nazwa przedmiotu
Mniejszości narodowe i religijne i ich wpływ na politykę w wybranych państwach świata

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest nieobowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest analiza problematyki związanej z mniejszościami narodowymi i religijnymi oraz ich wpływu
na politykę w wybranych państwach świata

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 znaczenie mniejszości narodowych i religijnych we współczesnych państwach świata SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W2 miejsce i rolę mniejszości narodowych, religii, wspólnot religijnych, religijnych ruchów
społecznych i politycznych we współczesnym świecie

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 wskazać i analizować fundamentalistyczne i ekumeniczne formy obecności religii
we współczesnym świecie SMI_K2_U04

U2 scharakteryzować sposoby w jaki mniejszości narodowe i religijne wywierają wpływ
na politykę w wybranych państwach świata SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 analizowania bieżących wydarzenia z zakresu funkcjonowania mniejszości narodowych
i religijnych oraz w prowadzonych dyskusjach prezentować swoje poglądy SMI_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wybrane kwestie teoretyczne - mniejszość narodowa, mniejszość religijna, polityka
asymilacyjna, multikulturowość, państwa multietniczne W1, U2

2. Zderzenie cywilizacji i inne teorie geopolityczne W2, U2, K1

3. Problem migracji w XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem Europy W2, U1, U2, K1

4. Mniejszość muzułmańska w państwach Europy (Niemcy, Austria, Szwecja) W1, U2, K1

5. Mniejszość muzułmańska w państwach Europy (Francja, Belgia, Wielka Brytania) W1, U2, K1

6. Mniejszości narodowe i religijne w Hiszpanii (Baskowie, Katalończycy, imigranci) W1, U2, K1

7. Mniejszości narodowe i religijne w Rosji oraz mniejszość rosyjska w państwach WNP W1, U2, K1

8. Mniejszości narodowe i religijne w państwach byłej SFRJ (Bośnia i Hercegowina,
Macedonia, Serbia, Chorwacja, Czarnogóra) W1, U2, K1

9. Mniejszość węgierska na Słowacji, w Serbii, Rumunii W1, U2, K1

10. Kurdowie - naród bez państwa W1, U2, K1

11. Cypr - grecko-turecka wyspa W1, U2, K1

12. Mniejszości narodowe i religijne w USA W2, U2, K1

13. Polonia na świecie W1, U2, K1

14. Podsumowanie i wnioski W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Egzamin pisemny składający się z trzech części. 1. Test jednokrotnego wyboru (20
punktów), 2. Luki w tekście (10 punktów), 3. Dwa pytania opisowe (20 punktów)
Punktacja: 25-29 dst 30-34 dst+ 35-39 db 41-44 db+ 45-50 bdb Do punktacji
wliczana jest aktywność na zajęciach - regularna (10 punktów), sporadyczna (5
punktów)
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Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

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

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Instytucjonalizacja procesów

integracyjnych na świecie

Nazwa przedmiotu
Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Podczas wykładu słuchacze zapoznani zostaną z celami statutowymi i wzajemnymi relacjami między
najważniejszymi organizacjami i ugrupowaniami integracyjnymi na świecie. Omówione zostaną realizowane w ich
ramach etapy procesu integracji gospodarczej oraz osiągnięcia i niepowodzenia w najistotniejszych obszarach
integracyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna i rozumie w pogłębiony sposób wydarzenia i procesy polityczne
kształtujące przestrzeń międzynarodową,

SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W2 Zna i rozumie w pogłębiony sposób systemy normatywne i wartościujące
mające wpływ na kształt stosunków międzynarodowych

SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05, SMI_K2_W07

W3 Zna i rozumie w pogłębiony sposób miejsce i rolę instytucji
międzynarodowych we współczesnym świecie,

SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi prawidłowo postrzegać relacje pomiędzy różnymi elementami
składowymi systemu międzynarodowego

SMI_K2_U01, SMI_K2_U02,
SMI_K2_U03, SMI_K2_U05

U2
Potrafi korzystać z umiejętności językowych, uwzględniając terminologię
dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodnie z wymogami określonymi
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

SMI_K2_U05, SMI_K2_U07



Sylabusy 136 / 173

U3
Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać złożone analizy dotyczące
konkretnych zjawisk w zakresie stosunków międzynarodowych, w tym zjawisk
społecznych i ekonomicznych

SMI_K2_U01, SMI_K2_U02,
SMI_K2_U03, SMI_K2_U04,
SMI_K2_U05, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do przygotowania i publicznego przedstawienia opracowania
złożonego tematu z dziedziny stosunków międzynarodowych

SMI_K2_K01, SMI_K2_K02,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rola procesów integracyjnych i współpracy regionalnej w stosunkach
międzynarodowych

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

2. Teorie integracyjne: federalizm, liberalna współpraca międzyrządowa, funkcjonalizm
i neofunkcjonalizm W1, W2, W3, U1, U2, K1

3. Ewolucja integracji w ramach Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-1996 W1, W2, W3, U1, K1

4. Reforma ustrojowa Unii Europejskiej 1996-2007 W1, W2, W3, U1, K1

5. Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach Unii Ekonomicznej Beneluksu W1, W2, W3, U1, K1

6. Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) W1, W2, W3, U1, K1

7. . Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) W1, W2, W3, U1, K1

8. Pakt Andyjski/Wspólnota Andyjska; W1, W2, W3, U1, U2, K1

9. Wspólny Rynek Południa (MERCOSUR) W1, W2, W3, U1, K1

10. Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA) W1, W2, W3, U1, K1

11. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) W1, W2, W3, U1, K1

12. Rada Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin testowy, pytania testowe jednokrotnego wyboru, pytania testowe
otwarte

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30
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przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do egzaminu 39

uczestnictwo w egzaminie 1

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

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

Nazwa przedmiotu
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

Klasyfikacja ISCED
0388 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z
naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacjami

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony kurs podstawowy prawa UE ( poziom licencjacki ) oraz prawo międzynarodowe publiczne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
przekazanie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego funkcjonowania 4 podstawowych swobód gospodarczych
na rynku wewnętrznym UE, zasad opodatkowania VAT oraz tworzeniem i funkcjonowaniem podmiotów
gospodarczych w UE, zapoznanie studentów z aspektami prawnymi funkcjonowania wybranych polityk UE
ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnej Polityki Handlowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 istotę i zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego UE SMI_K2_W04, SMI_K2_W06,
SMI_K2_W07

W2 rolę instytucji prawno-finansowych w prawie UE dla prowadzenia działalności
gospodarczej na rynku wewnętrznym UE

SMI_K2_W03, SMI_K2_W05,
SMI_K2_W06, SMI_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpocząć pracę zawodową w podmiocie gospodarczym działającym rynku
wewnętrznym UE,

SMI_K2_U03, SMI_K2_U04,
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07
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U2
rozwiązywać samodzielnie problemy związane z działalnością gospodarczą
na rynku wewnętrznym UE,dokonywać samodzielnej analizy sytuacji prawnej
i finansowej podmiotów gospodarczych funkcjonujących w UE

SMI_K2_U03, SMI_K2_U04,
SMI_K2_U06

U3 współuczestniczyć przy tworzeniu nowych pomiotów gospodarczych zgodnie
z prawem UE

SMI_K2_U03, SMI_K2_U04,
SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współpracy w zespole krajowym i międzynarodowym realizującym projekt
z zakresu prawa gospodarczego UE, udzielać podstawowych porad
dotyczących 4 swobód gospodarczych na rynku wewnętrznym UE

SMI_K2_K01, SMI_K2_K03,
SMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podstawowe definicje związane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE.
2.Strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, unia monetarna, pełna integracja
gospodarcza - wybrane aspekty prawne. 3.Swoboda przepływu osób w UE - zakres
podmiotowy i przedmiotowy, precedensowe orzecznictwo ETS/TSUE. 4.Swoboda
przedsiębiorczości w UE. 5. Rodzaje i sposoby tworzenia podmiotów gospodarczych
na rynku wewnętrznym. 6.Problem wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji
zawodowych w UE. 7. Swoboda świadczenia usług w UE ze szczególnym
uwzględnieniem tzw. pracowników migrujących. 8. Swobodny przepływ towarów
w UE. 9. Wspólna polityka Handlowa UE. 10. Swoboda przepływu kapitału i płatności
w UE. 11. Zasady konkurencji w UE. 12.Problemy związane z pomocą publiczną dla
przedsiębiorstw w UE. 13. Wybrane zagadnienia związane z opodatkowaniem
bezpośrednim i pośrednim (VAT) w UE. 14.Problemy finansowo-prawne związane
z funkcjonowanie strefy euro. 15.Gospodarcze umowy UE z innymi podmiotami prawa
międzynarodowego.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład kazus, egzamin pisemny / ustny, egzamin rozwiązanie kazus, egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza orzecznictwa 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie ekspertyzy 10
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rozwiązywanie kazusów 30

przygotowanie do egzaminu 20

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

kazus egzamin pisemny / ustny egzamin

W1 x x

W2 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
Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa

Nazwa przedmiotu
Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego 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 współczesne międzynarodowe strategie bezpieczeństwa SMI_K2_W01, SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

W2 sposoby budowania, przyjmowania i realizacji strategii bezpieczeństwa SMI_K2_W01, SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

W3 kulturowe, społeczne i ekonomiczne podłoża współczesnych strategii
bezpieczeństwa SMI_K2_W03, SMI_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 obserwować i interpretować współczesne zjawiska międzynarodowe
związane z realizacją strategii bezpieczeństwa

SMI_K2_U01, SMI_K2_U02,
SMI_K2_U03

U2 dokonać krytycznej analizy modelowych rozwiązań strategii
bezpieczeństwa SMI_K2_U01, SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykorzystania umiejętności strategicznego analizowania, prognozowania
i modelowania, do działania w zespole i uczestniczenia w procesach
decyzyjnych

SMI_K2_K01, SMI_K2_K02

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści wykładów obejmują następujące zagadnienia: - strategia bezpieczeństwa –
podstawowe pojęcia, - historia i ewolucja myśli strategicznej, podstawowe koncepcje
i przegląd najważniejszych myślicieli, - teoria strategii a realizacja strategii, -
zwycięstwo jako problem studiów strategicznych, zmieniająca się natura zwycięstwa,
cele do osiągnięcia, klęska/sukces w wojnie, - determinanty strategii bezpieczeństwa,
- funkcje, cele i zadania strategii bezpieczeństwa, - środki i instrumenty realizacji
strategii bezpieczeństwa, - międzynarodowe strategie bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni, - strategie bezpieczeństwa wybranych państw i organizacji
międzynarodowych (ChRL, Federacja Rosyjska, Francja, Polska, USA, Wielka Brytania,
NATO, UE)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik egzaminu
pisemnego

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

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
Konflikty i zagrożenia we współczesnym

świecie

Nazwa przedmiotu
Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa (ekwiwalentem jest pisemna praca zaliczeniowa)

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przygotowanie studenta do samodzielnej analizy wybranych konfliktów i zagrożeń
współczesnego świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 rolę i znaczenie konfliktów oraz zagrożeń we współczesnym świecie SMI_K2_W03

W2 procesy warunkujące kształt wybranych współczesnych konfliktów i zagrożeń SMI_K2_W04

W3
czynniki odpowiadające za transformację konfliktów w epoce pozimnowojennej (koncepcja
tzw. nowych wojen) i narastającej rywalizacji wielkich mocarstw (koncepcja tzw. wojen
zastępczych)

SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 samodzielnie i krytycznie oddzielać fakty dotyczące poszczególnych konfliktów i zagrożeń
od polityki informacyjnej poszczególnych władz państwowych SMI_K2_U02

U2 samodzielnie i krytycznie odnieść się do trwającej dyskusji o przyszłym kształcie konfliktów
i zagrożeń SMI_K2_U04

U3 samodzielnie sporządzić krótką analizę historii, obecnego stanu i przyszłości wybranych
konfliktów i zagrożeń SMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnie poddać krytycznej analizie obecne w debacie publicznej informacje
o wybranych konfliktach i zagrożeniach oraz odnaleźć niezbędne do tego informacje
w oparciu o wiarygodne źródła

SMI_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W części pierwszej kursu zaprezentowano przyczyny i teorie konfliktów. W części
drugiej omówiono dominującą do dzisiaj kwestie tzw. globalnej wojny z terroryzmem
(Afganistan, Pakistan, Irak, Syria). W części trzeciej wskazano wybrane konflikty
współczesnego świata, w tym np. na obszarze poradzieckim i w Azji Południowo-
Wschodniej. W ostatniej części wskazano wybrane zagrożenia współczesnego świata
(broń masowego rażenia, cyberzagrożenia i zorganizowana przestępczość).

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
Warunkiem zdania egzaminu jest złożenie zespołowo przygotowanej pisemnej
analizy wybranego przez prowadzącego współczesnego konfliktu lub zagrożenia
oraz odpowiedź na trzy pytania bazujące na wykładzie.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie ekspertyzy 30

przygotowanie do egzaminu 60

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

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
Ethics and International Relations

Nazwa przedmiotu
Ethics and International Relations

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Ethics and International Relations

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest kształcenie umiejętności krytycznego i analitycznego podejście do stosunków
międzynarodowych z perspektywy etyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna systemy normatywne kształtujące stosunki międzynarodowe SMI_K2_W01, SMI_K2_W04

W2 Zna główne teorie etyczne i ich zastosowanie do dziedziny SM SMI_K2_W01, SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi analizować SM z perspektywy etyki międzynarodowej i etyki
globalnej. SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

U2 Potrafi przygotować esej lub prezentację z dziedziny etyki SM, w tym analizę
przypadku

SMI_K2_U03, SMI_K2_U04,
SMI_K2_U07

U3 Potrafi prezentować swoje stanowisko, formułować argumenty i je
uzasadniać SMI_K2_U03, SMI_K2_U04
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do współpracy z innymi w celu realizacji zadań badawczych SMI_K2_K02, SMI_K2_K03

K2 Jest gotów do pogłębiania wiedzy dotyczącej znaczenia i praktycznego
zastosowania rozstrzygnięć etycznych w SM SMI_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Wstęp: główne teorie etyczne W1, W2

2. 2. Realizm, idealizm, normatywizm w SM. W1, U1

3. Międzynarodowe prawa człowieka i godność W1, U1, U3, K2

4. Globalne nierówności ekonomiczne i sprawiedliwość globalna. W2, U1, U2, K2

5. Etyka stosunków ekonomicznych: globalna czy narodowa odpowiedzialność? W2, U1, U3, K1

6. 6. Uchodźcy i etyka imigracji. W1, U1, K2

7. 7. Obywatelstwo, granice, suwerenność. W1, U2, K2

8. 8-9. Etyka wojny W1, W2, U1, U2

9. 10. Interwencja humanitarna i ograniczenia suwerenności. W2, U1, K1, K2

10. 11. Wojna nieregularna i terroryzm. W1, U1, U3

11. 12. Warsztaty na temat wojny sprawiedliwej. U2, U3, K1, K2

12. 13. Odpowiedzialność za zmiany klimatyczne. W1, W2, U3

13. 14. Kształt i przyszłość zarządzania globalnego. W1, U1, U3, K2

14. 15. Film dokumentalny i dyskusja. Podsumowanie zajęć. U1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, egzamin
pisemny / ustny

Obecność, przynajmniej 60% Zaliczenie egzaminu końcowego w formie
pisemnej w oparciu o problematykę wykładów oraz teksty obowiązkowe.
Aktywny udział w dyskusji i projektach grupowych na zajęciach.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30
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przygotowanie projektu 20

przygotowanie do zajęć 25

przygotowanie do egzaminu 35

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 egzamin pisemny / ustny

W1 x

W2 x

U1 x x

U2 x

U3 x x

K1 x

K2 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Prawne i polityczne aspekty terroryzmu

międzynarodowego

Nazwa przedmiotu
Prawne i polityczne aspekty terroryzmu międzynarodowego

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Ma pogłębioną wiedzę o źródłach i historii terroryzmu
międzynarodowego

SMI_K2_W02, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W2 Ma pogłębioną wiedzę o skutkach działań terroryzmu w skali świata SMI_K2_W02, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W3 Ma pogłębioną wiedzę o tzw. geografii współczesnego terroryzmu
i jego uwarunkowaniach SMI_K2_W03, SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi analizować najnowsze zagrożenia terrorystyczne
we współczesnym świecie SMI_K2_U02, SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do krytycznego odbioru informacji medialnych na temat
zagrożeń terrorystycznych i fachowej ich klasyfikacji. SMI_K2_K02, SMI_K2_K03



Sylabusy 151 / 173

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wstęp – zagrożenie, lęk, terror, niebezpieczeństwo kwestie wstępne. 2. Zagrożenia
obiektywne a zagrożenia sprowokowane – podobieństwa i różnice. 3. Globalizm,
regionalizm, kultura polityczna jako źródła potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń.
4. Wojna z terroryzmem jako wojna bez wojny? 5. Genealogia terroryzmu – uwikłania
historyczne i polityczne, definicje. 6. Ideologiczne źródła terroryzmu (anarchizm,
trockizm, maoizm). 7. Współczesny terroryzm i jego odmiany. 8. Terroryzm religijny.
9. Terroryzm separatystyczny, religijny, jednej sprawy, cyberterroryzm, terroryzm
broni masowego rażenia. 10. Tzw. święta wojna – dżihad. 11. Terroryzm a media –
informacja czy propagowanie lęku i zagrożeń? 12. Prawnomiędzynarodowe aspekty
zwalczania terroryzmu międzynarodowego. Konwencje i porozumienia regionalne
i globalne. 13. Historia powstania i działalności ugrupowań terrorystycznych w RFN
(Frakcja Czerwonej Armii), Włoszech (Czerwone Brygady) oraz Irlandii Płn. (IRA). 14.
Współczesny terroryzm bliskowschodni i w Ameryce Łacińskiej. 15. Problemy
zwalczania terroryzmu po 11.IX.2001 a kwestia przestrzegania praw człowieka.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 90

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

W3 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Strategia państw obszaru

śródziemnomorskiego

Nazwa przedmiotu
Strategia państw obszaru śródziemnomorskiego

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
• rozszerzona znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych • rozszerzona
znajomość zagadnień z zakresu historii i teorii stosunków międzynarodowych • biegła umiejętność interpretacji tekstów
i krytycznej dyskusji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie z historią regionu śródziemnomorskiego w XX wieku oraz współczesnymi stosunkami
międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem roli politycznej Unii Europejskiej w tym rejonie, Stanów
Zjednoczonych, Sojuszu Północnoatlantyckiego, znaczenia konfliktu bliskowschodniego, stosunku państw
arabskich i Afryki subsaharyjskiej do tego obszaru; wypracowanie umiejętności analitycznego myślenia
o procesach politycznych w regionie, umiejętność przyczynowo-skutkowego łączenia faktów historycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Potrafi scharakteryzować dynamikę procesów integracyjnych, specyfikę ich treści,
dokonywać ich typologizacji ze względu na teoretyczne kryteria podziału charakterystyczne
dla teorii stosunków międzynarodowych

SMI_K2_W02

W2 Ma rozszerzoną wiedzę politologiczną o relacjach między strukturami i podmiotami
stosunków międzynarodowych w skali regionalnej i globalnej. SMI_K2_W03
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi identyfikować istotę, rolę, znaczenie i skuteczność instrumentów służących
sterowaniu globalnym i regionalnym środowiskiem międzynarodowym na przykładzie
transnarodowych sieci, reżimów międzynarodowych i globalnego zarządzania.

SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest przygotowany do podjęcia kreatywnej wspólpracy w grupie. SMI_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Charakterystyka geograficzna i historyczna regionu; Definicja regionu basenu Morza
Śródziemnego. Klasyfikacja państw regionu; Polityka Stanów Zjednoczonych wobec
państw regionu Morza Śródziemnego; Obszar śródziemnomorski w strategii Unii
Europejskiej (Deklaracja barcelońska, szczyt Euromed); Kryzysy polityczne i lokalne
konflikty zbrojne w basenie Morza Śródziemnego i ich wpływ na politykę
międzynarodową; Rola regionu śródziemnomorskiego w rozwiązaniu konfliktu
na Bliskim Wschodzie; Stosunki polityczne i gospodarcze Europa Południowa – Afryka
Północna; Walka państw obszaru śródziemnomorskiego z terroryzmem; Obecność
państw regionu w międzynarodowych organizacjach; Problem niekontrolowanego
przepływu ludzi z krajów biednych do bogatych; Dialog Śródziemnomorski: Morze
Śródziemne w polityce NATO; Pańtwa rejonu Morza Śródziemnego a proces
globalizacji. Wyzwania na przyszłość.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne obecność na zajęciach i pozytywny wynik egzaminu pisemnego w formie
otwartej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
76

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

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Strategia i bezpieczeństwo w polityce USA

Nazwa przedmiotu
Strategia i bezpieczeństwo w polityce USA

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa (ekwiwalentem jest pisemna praca zaliczeniowa)

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przygotowanie studenta do samodzielnej analizy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów
Zjednoczonych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 rolę i znaczenie poszczególnych instytucji państwowych i niepaństwowych kształtujących
politykę zagraniczną i bezpieczeństwa USA SMI_K2_W03

W2 procesy warunkujące kształt polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA SMI_K2_W04

W3 czynniki odpowiadające za transformację mechanizmu kształtowania polityki zagranicznej
USA w epoce pozimnowojennej oraz narastającej rywalizacji wielkich mocarstw SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie i krytycznie oddzielać fakty dotyczące polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
USA od polityki informacyjnej władz państwowych USA SMI_K2_U02
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U2 samodzielnie i krytycznie odnieść się do trwającej dyskusji o przyszłym kształcie polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa USA SMI_K2_U04

U3 samodzielnie sporządzić krótką analizę historii, obecnego stanu i przyszłości wybranych
kierunków polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA SMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnej i krytycznej analizy obecnych w debacie publicznej informacji o wybranych
kierunkach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA oraz odnaleźć niezbędne do tego
informacje w oparciu o wiarygodne źródła

SMI_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W pierwszej części zajęć omówiono uczestników procesu formułowania polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa USA, w tym państwowych (prezydent USA, Kongres
USA, Departament Stanu, Departament Obrony) i niepaństwowych (media, think
tanki, ekonomiczne i etniczne grupy interesu). W części drugiej omówiono
poszczególne kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA, w tym politykę USA
wobec rywalizacji wielkich mocarstw (m.in. Chińskiej Republiki Ludowej) oraz
zagrożeń niepaństwowych (m.in. terroryzmu międzynarodowego i przestępczości
w cyberprzestrzeni).

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
Warunkiem zdania egzaminu jest złożenie zespołowo przygotowanej pisemnej
analizy wybranego przez prowadzącego problemu polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa USA oraz odpowiedź na trzy pytania bazujące na wykładzie.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie ekspertyzy 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 158 / 173

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin

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
International Relations in the Asia Pacific

Nazwa przedmiotu
International Relations in the Asia Pacific

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
International Relations in the Asia Pacific

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa 1 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia
strategiczne

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
This i course aims at providing students with basic knowledge of the international relations of Asia and the
Pacific, including theoretical background, determinants of the problem: introduction to geography, demography,
socio-cultural, economic and strategic situation of the region. The role of the PRC, Japan, Korean Peninsula,
Southeast Asia and the United States, as well as regional organizations will be discussed.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 basic issues of international relations in the Asia-Pacific region, as
well as their theoretical background

SMI_K2_W01, SMI_K2_W02, SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

W2 IR participants and current events in the Asia-Pacific Region SMI_K2_W02, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W3 political, social and economic processes determining international
relations in the region SMI_K2_W03, SMI_K2_W04, SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 do basic research, critically analyze and synthesize information SMI_K2_U01, SMI_K2_U02, SMI_K2_U04,
SMI_K2_U06
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U2 discuss regional issues based on research SMI_K2_U02, SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

U3 present knowledge based opinions, exchange them, defend his
thesis during discussion SMI_K2_U02, SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 debate his opinions during classes understanding differences in
worldviews SMI_K2_K01, SMI_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

This course aims at providing students with basic knowledge of the international
relations of Asia and the Pacific, including theoretical background, determinants of
the problem: introduction to geography, demography, socio-cultural, economic and
strategic situation of the region. The role of the PRC, Japan, Korean Peninsula,
Southeast Asia and the United States, as well as regional organizations will be
discussed (content of the course is divided into lectures and readings for students). 1.
Theoretical background. 2. Overview of the history of the region. 3. Political systems
in the Asia-Pacific. 4. Geography and geopolitics of the region. 5. Demography of the
Asia-Pacific. 6. Socio-cultural characteristic of the region. 7. Religions of the Asia-
Pacific. 8. Economic situation in the Asia-Pacific. 9. Regional economic integration. 10.
Outline of the strategic situation. 11. The People’s Republic of China – a rising power
of the region. 12. Role of Japan in regional policy since 1945. 13. Korean Peninsula –
rising threat and chances for unification. 14. United States as crucial factor of regional
interactions. 15. Secondary powers of the region – India, European Union, Australia
and Russia. 16. Regional organizations 1 (APEC, ASEAN, APT, EAS, ARF, ASEM, SAARC,
SCO).

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Active participation in classes and written exam (lectures' and readings' based).
Students who cannot participate in classes will be asked to prepare an extra
essay (ca. 20 000 - 25 000 characters, topic must be agreed with the lecturer in
advance, Chicago Manual Style of citation applies).

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Ethics and International Relations

Nazwa przedmiotu
Ethics and International Relations

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Ethics and International Relations

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest kształcenie umiejętności krytycznego i analitycznego podejście do stosunków
międzynarodowych z perspektywy etyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna systemy normatywne kształtujące stosunki międzynarodowe SMI_K2_W01, SMI_K2_W04

W2 Zna główne teorie etyczne i ich zastosowanie do dziedziny SM SMI_K2_W01, SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi analizować SM z perspektywy etyki międzynarodowej i etyki
globalnej. SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

U2 Potrafi przygotować esej lub prezentację z dziedziny etyki SM, w tym analizę
przypadku

SMI_K2_U03, SMI_K2_U04,
SMI_K2_U07

U3 Potrafi prezentować swoje stanowisko, formułować argumenty i je
uzasadniać SMI_K2_U03, SMI_K2_U04
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do współpracy z innymi w celu realizacji zadań badawczych SMI_K2_K02, SMI_K2_K03

K2 Jest gotów do pogłębiania wiedzy dotyczącej znaczenia i praktycznego
zastosowania rozstrzygnięć etycznych w SM SMI_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Wstęp: główne teorie etyczne W1, W2

2. 2. Realizm, idealizm, normatywizm w SM. W1, U1

3. Międzynarodowe prawa człowieka i godność W1, U1, U3, K2

4. Globalne nierówności ekonomiczne i sprawiedliwość globalna. W2, U1, U2, K2

5. Etyka stosunków ekonomicznych: globalna czy narodowa odpowiedzialność? W2, U1, U3, K1

6. 6. Uchodźcy i etyka imigracji. W1, U1, K2

7. 7. Obywatelstwo, granice, suwerenność. W1, U2, K2

8. 8-9. Etyka wojny W1, W2, U1, U2

9. 10. Interwencja humanitarna i ograniczenia suwerenności. W2, U1, K1, K2

10. 11. Wojna nieregularna i terroryzm. W1, U1, U3

11. 12. Warsztaty na temat wojny sprawiedliwej. U2, U3, K1, K2

12. 13. Odpowiedzialność za zmiany klimatyczne. W1, W2, U3

13. 14. Kształt i przyszłość zarządzania globalnego. W1, U1, U3, K2

14. 15. Film dokumentalny i dyskusja. Podsumowanie zajęć. U1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, egzamin
pisemny / ustny

Obecność, przynajmniej 60% Zaliczenie egzaminu końcowego w formie
pisemnej w oparciu o problematykę wykładów oraz teksty obowiązkowe.
Aktywny udział w dyskusji i projektach grupowych na zajęciach.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30
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przygotowanie projektu 20

przygotowanie do zajęć 25

przygotowanie do egzaminu 35

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 egzamin pisemny / ustny

W1 x

W2 x

U1 x x

U2 x

U3 x x

K1 x

K2 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
International Relations In the Asia-Pacific

Nazwa przedmiotu
International Relations In the Asia-Pacific

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
International Relations In the Asia-Pacific

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
class participation is obligatory

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1
This i course aims at providing students with basic knowledge of the international relations of Asia and the
Pacific, including theoretical background, determinants of the problem: introduction to geography, demography,
socio-cultural, economic and strategic situation of the region. The role of the PRC, Japan, Korean Peninsula,
Southeast Asia and the United States, as well as regional organizations will be discussed.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 basic issues of international relations in the Asia-Pacific region, as
well as their theoretical background

SMI_K2_W01, SMI_K2_W02, SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

W2 IR participants and current events in the Asia-Pacific Region SMI_K2_W01, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W3 political, social and economic processes determining international
relations in the region SMI_K2_W03, SMI_K2_W04, SMI_K2_W05
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 do basic research, critically analyze and synthesize information SMI_K2_U01, SMI_K2_U02, SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04

U2 discuss regional issues based on research SMI_K2_U04, SMI_K2_U05, SMI_K2_U07

U3 present knowledge based opinions, exchange them, defend his
thesis during discussion SMI_K2_U05, SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 debate his opinions during classes understanding differences in
worldviews SMI_K2_K01, SMI_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

This course aims at providing students with basic knowledge of the international
relations of Asia and the Pacific, including theoretical background, determinants of
the problem: introduction to geography, demography, socio-cultural, economic and
strategic situation of the region. The role of the PRC, Japan, Korean Peninsula,
Southeast Asia and the United States, as well as regional organizations will be
discussed (content of the course is divided into lectures and readings for students). 1.
Theoretical background. 2. Overview of the history of the region. 3. Political systems
in the Asia-Pacific. 4. Geography and geopolitics of the region. 5. Demography of the
Asia-Pacific. 6. Socio-cultural characteristic of the region. 7. Religions of the Asia-
Pacific. 8. Economic situation in the Asia-Pacific. 9. Regional economic integration. 10.
Outline of the strategic situation. 11. The People’s Republic of China – a rising power
of the region. 12. Role of Japan in regional policy since 1945. 13. Korean Peninsula –
rising threat and chances for unification. 14. United States as crucial factor of regional
interactions. 15. Secondary powers of the region – India, European Union, Australia
and Russia. 16. Regional organizations 1 (APEC, ASEAN, APT, EAS, ARF, ASEM, SAARC,
SCO).

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Active participation in classes and written exam (lectures' and readings' based).
Students who cannot participate in classes will be asked to prepare an extra
essay (ca. 20 000 - 25 000 characters, topic must be agreed with the lecturer in
advance, Chicago Manual Style of citation applies).

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30
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przygotowanie do ćwiczeń 45

przygotowanie do egzaminu 45

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

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Bliski i Środkowy Wschód

Nazwa przedmiotu
Bliski i Środkowy Wschód

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego 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
ewolucję stosunków międzynarodowych, procesów politycznych kształtujących przestrzeń
międzynarodową w regionie oraz procesy społeczne wpływające na stosunki
międzynarodowe i sytuację państw regionu.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystać wiedzę na temat wpływu środowiska geograficzno-przyrodniczego w celu
wyjaśnienia jego wpływu na stosunki międzynarodowe, wskazać rolę i znaczenie
uczestników stosunków międzynarodowych i relacji pomiędzy nimi oraz rolę instytucji
międzynarodowych we współczesnym świecie.

SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
analizy zjawisk zachodzących w zakresie stosunków międzynarodowych w regionie;
zdefiniowania relacji pomiędzy różnymi elementami składowymi systemu
międzynarodowego; zastosowania swych umiejętności w samodzielnym pogłębianiu
wiedzy i w pracy zawodowej.

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Likwidacja francuskich mandatów w Syrii i w Libanie W1, U1, K1

2. Eliminacja brytyjskich wpływów Egipcie i w Iraku W1, U1, K1

3. Wycofanie się Wielkiej Brytanii z Palestyny W1, U1, K1

4. Koniec Pax Britannica w rejonie Zatoki Perskiej W1, U1, K1

5. Naseryzm i problem jedności arabskiej W1, U1, K1

6. Narodziny islamu politycznego i rewolucja Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie W1, U1, K1

7. Problem Palestyński w latach 1949-1987 W1, U1, K1

8. Powstanie Autonomii Palestyńskiej i jej obecny status W1, U1, K1

9. Liban od wojny domowej do cedrowej rewolucji W1, U1, K1

10. Irak pod rządami partii Baas W1, U1, K1

11. Rozwój sytuacji w Iraku po obaleniu Saddama Husajna W1, U1, K1

12. Rewolucja w Iranie i jej następstwa W1, U1, K1

13. Rewolucja w Syrii i jej następstwa W1, U1, K1

14. Arabia Saudyjska i jej polityka w regionie W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Przedmiot kończy się pisemnym zaliczenie w formie testu.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Chiny i Daleki Wschód

Nazwa przedmiotu
Chiny i Daleki Wschód

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
grupa 2 zajęć specjalistycznych/specjalizacyjnych: studia nad
rozwojem

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna proces ewolucji Chin na arenie międzynarodowej SMI_K2_W02, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W2 Zna przyczyny i kierunek zmian w polityce zagranicznej Australii. SMI_K2_W02, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W3 Zna najważniejsze procesy integracyjne zachodzące w Azji
Południowo-Wschodniej.

SMI_K2_W02, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W4 Zna interesy głównych mocarstw światowych w Regionie i potrafi
z tego punktu widzenia zanalizować aktualne wydarzenia.

SMI_K2_W02, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W5 Zna podstawowe założenia polityki UE wobec tego Regionu SMI_K2_W02, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W6 Zna relacje Polski z państwami Azji Południowo-Wschodniej. SMI_K2_W02, SMI_K2_W03, SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi zanalizować aktualne wydarzenia w Azji Południowo-
Wschodniej. SMI_K2_U02, SMI_K2_U03, SMI_K2_U04
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U2
Potrafi zanalizować współzależność pomiędzy procesami
demograficznymi zachodzącymi w państwach Azji Południowo-
Wschodniej

SMI_K2_U02, SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnej analizy wydarzeń
międzynarodowych w wymiarze militarnym i pozamilitarnym
na podstawie case study z regionu.

SMI_K2_K01, SMI_K2_K02, SMI_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Polityka zagraniczna ChRL od Deng Xiaopinga do Hu Jintao 2. Koncepcja
reintegracji Chin-Tybet, Macao, Hong Kong… Tajwan? 3. Reformy gospodarcze
w ChRL. 4. Japonia-modernizacja i rosnące ambicje międzyanrodowe. 5. Półwysep
Koreański w polityce mocarstw. 6. Dekolonizacja na Dalekim Wschodzie
na przykładzie Indonezji. 7. Integracja regionalna na przykładzie ASEAN. 8. Australia-
zmiana priorytetów, orientacja na współpracę z państwami azjatyckimi. 9. Współpraca
w ramach BRIC-perspektywy na przyszłość. 10. Rosja i Chiny wobec postradzieckich
państw Azji Centralnej. 11. Problemy surowcowe. 12. Znaczenie militarne ChRL. 13.
Problemy demograficzne państw Dalekiego Wschodu. 14. Polityka UE wobec państw
Dalekiego Wschodu. 15. Polityka RP wobec państw Dalekiego Wschodu.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

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

prezentacja

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

W5 x

W6 x

U1 x

U2 x

K1 x




