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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: politologia

Poziom: pierwszego 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 80%

Językoznawstwo 7%

Nauki prawne 6%

Historia 4%

Ekonomia i finanse 1%

Nauki socjologiczne 1%

Filozofia 1%

Nauki o kulturze i religii 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Kierunek politologia pierwszego stopnia jest istniejącym kierunkiem studiów i należy do grupy kierunków z dziedziny nauk
społecznych  prowadzonych  w  Uniwersytecie  Jagiellońskim.  Kierunkami  o  najbardziej  zbliżonym  profilu  kształcenia  są
bezpieczeństwo  narodowe  oraz  stosunki  międzynarodowe,  prowadzone  w  Instytucie  Nauk  Politycznych  i  Stosunków
Międzynarodowych UJ. Wszystkie one znajdują w centrum zainteresowania zjawiska polityczne, wraz z ich wpływem na
relacje społeczne. Wspomniane kierunki studiów odzwierciedlają wiedzę z różnych perspektyw i inaczej rozkładają akcenty.
W przypadku stosunków międzynarodowych nacisk  położony  jest  na  międzynarodowy poziom funkcjonowania  zjawisk
politycznych. Na kierunku politologia problem ten również jest eksponowany, jednak uwaga zwrócona jest nie tyle na poziom
występowania  zjawisk  politycznych,  lecz  na  ogólne  mechanizmy  obecne  w  sferze  politycznej.  Wykorzystuje  się  więc
narzędzia i  koncepcje wypracowane w ramach nauk o stosunkach międzynarodowych, aby pokazać jeden z możliwych
poziomów występowania zjawisk politycznych.
W przypadku bezpieczeństwa narodowego nacisk położony jest na jeden z aspektów zjawisk politycznych, jakim są czynniki
prowadzące do integracji i dezintegracji systemów społeczno-politycznych, zawierające się w pojęciu bezpieczeństwa. Na
kierunku politologia także i te zagadnienia są obecne, jednak stanowią one jeden z możliwych sposobów analizowania
zjawisk politycznych.
W odróżnieniu od wzmiankowanych wyżej kierunków, politologia posiada inaczej zorientowany program studiów. W jego
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centrum  leży  badanie  zjawisk  politycznych,  instytucji  politycznych,  procesów  społeczno-politycznych,  wraz  z  ich
uwarunkowaniami  historycznymi  oraz  ideologicznymi,  występujących  na  wielu  poziomach  (lokalnym,  regionalnym,
międzynarodowym) i posiadających wiele aspektów.

Koncepcja kształcenia

Program studiów na kierunku politologia uwzględnia misję Uniwersytetu Jagiellońskiego, której najważniejszymi założeniami
jest 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 uniwersytetów w Europie, kształcącego na
najwyższym poziomie, o ofercie dydaktycznej skierowanej zarówno do polskiego, jak i zagranicznego studenta. Program
studiów pozostaje też w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce, jak również efektami uczenia
się zgodnych z charakterystykami drugiego stopnia na poziomie 6 PRK.

Cele kształcenia

zapewnienie absolwentom wykształcenia z zakresu nauk o polityce w dziedzinie nauk społecznych,
przekazanie i wykorzystywanie zaawansowanej wiedzy na temat teorii, metod, zjawisk i procesów społeczno-politycznych w
wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym, z uwzględnieniem poziomu lokalnego, państwowego i ponadpaństwowego,
wraz z ich uwarunkowaniami i determinantami społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi,
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 politologia jest istniejącym kierunkiem studiów. Jego funkcjonowanie uzasadniają kluczowe potrzeby społeczno-
gospodarcze państwa.  Absolwent kierunku politologia jest  przygotowany do podjęcia pracy w administracji  rządowej  i
samorządowej,  organach  partii  politycznych,  organizacjach  gospodarczych  i  społecznych,  instytucjach  i  organizacjach
międzynarodowych, a także w mediach. Absolwent politologii jest przygotowany także do podjęcia pracy w charakterze
analityka, doradcy, specjalisty oraz osoby kierującej pracą małych zespołów. Posiada również kompetencje do podjęcia
działalności społecznej, a także politycznej i parlamentarnej, czyli kluczowych aspektów związanych z potrzebami społeczno-
politycznymi państwa.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Efekty  uczenia  się  są  zgodne  z  omówionymi  potrzebami  społeczno-gospodarczymi.  Absolwent  potrafi  zbierać,  oceniać  i
hierarchizować informacje,  dokonywać w oparciu o zdobytą wiedzę i  umiejętności  analiz  problemów oraz podejmować
decyzje  zmierzające  do  rozwiązania  prostych  problemów w  pracy  zawodowej,  z  wykorzystaniem wiedzy  o  zasadach
etycznych.  Jednocześnie  absolwent  jest  świadomy  potrzeby  dalszego  kształcenia  i  pogłębiania  swojej  wiedzy.  Dzięki
uzyskanej  wiedzy i  kompetencjom zgodnym 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 nauk o polityce i administracji. W trakcie toku studiów studentom są przekazywane
najnowsze wyniki badań z zakresu procesów społeczno-politycznych, teorii, narzędzi i metod badawczych, myśli politycznej i
doktryn  polityczno-prawnych,  procesów  transformacji  i  struktur  organizacyjnych  polityki,  systemów  politycznych  i
wyborczych, uwarunkowań i funkcjonowania współczesnych środków masowego przekazu oraz mediów społecznościowych, a
także ich wpływu na bieżące uwarunkowania i procesy polityczne. W tym zakresie należy podkreślić rozróżnienie i odmienne
treści wyników badań związanych z dydaktyką, odzwierciedlających tok studiów pierwszego stopnia oraz efekty uczenia się
w tym zakresie.
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Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut posiada własną bibliotekę naukową, mającą bogaty księgozbiór w zakresie tematyki prowadzonych studiów. Instytut
nie posiada własnych sal dydaktycznych, jednak korzysta z szerokiej bazy dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0388

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

W ramach kierunku politologia student ma do wyboru dwie ścieżki specjalizacyjne: dziennikarstwo polityczne oraz doradztwo
polityczne, a także ścieżkę o charakterze ogólnym. W ramach ścieżki specjalizacyjnej dziennikarstwo polityczne student
zdobywa zaawansowaną wiedzę w zakresie wpływu mediów na zjawiska polityczne, roli i form komunikowania politycznego
we współczesnym świecie, a także nabywa umiejętności związane z pracą dziennikarza politycznego.
W ramach ścieżki specjalizacyjnej doradztwo polityczne student otrzymuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie
pozyskiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w organizacjach politycznych, gospodarczych
i społecznych, posiadając także zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu PR oraz pracy rzecznika prasowego wraz z
ich kontekstem prawnym i etycznym.
Wybór  ścieżki  specjalizacyjnej  dokonywany jest  na podstawie pisemnej  deklaracji  studentów pierwszego roku studiów
składanej do 15 września. Minimalna liczba osób dla poszczególnych ścieżek specjalizacyjnych to 15 osób. Maksymalną
liczbę  osób  dla  poszczególnych  ścieżek  w  danym  roku  akademickim  określa  Dyrekcja  INPiSM  mając  na  względzie
zainteresowanie studentów. O przyjęciu na ścieżkę specjalizacyjną decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 183

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 171

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 58

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 4

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 2

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 2315

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Student zobowiązany jest do odbycia praktyk w wymiarze 120 godz. (trzy tygodnie). Praktykę może rozpocząć student po
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ukończeniu III  semestru studiów. Do ukończenia VI  semestru studiów student zobowiązany jest  do rozliczenia odbytej
praktyki poprzez złożenie wymaganych dokumentów Pełnomocnikowi Dyrektora INPiSM ds Praktyk. Praktyki studenckie
mogą  być  realizowane  w  kraju  i  za  granicą.  Realizacja  praktyk  powinna  odbywać  się  w  okresie  wolnym  od  zajęć
dydaktycznych, choć dopuszcza się możliwość odbywania praktyk w trakcie trwania roku akademickiego, pod warunkiem
realizacji innych obowiązków wynikających z realizacji programu studiów. Student dokonuje wyboru miejsca odbycia praktyki
spośród proponowanych instytucji / organizacji przez Uczelnię lub wybranych samodzielnie, które wyrażą zgodę na przyjęcie
go na praktykę. W trakcie praktyki student realizuje zadania zgodne z wymogami danej instytucji i planem praktyk. Nadzór
nad praktykami sprawuje Pełnomocnik Dyrektora INPiSM ds. Praktyk powołany przez Radę INPiSM UJ. Podstawą zaliczenia
praktyki jest przedstawione przez studenta zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu praktyki wystawione przez jednostkę
organizacyjną, w której student realizował praktykę. Student nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu odbywanych praktyk. Za
odbycie praktyk student otrzymuje 4 punkty ECTS.

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 Treść PRK

POL_K1_W01
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu charakter nauk o polityce, ich
genezę i rozwój, a także podstawowe podejścia badawcze, teorie, narzędzia oraz
terminologię obowiązującą w naukach o polityce

P6U_W, P6S_WG

POL_K1_W02
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu główne kierunki i ewolucję myśli
politycznej, a także struktury, sposoby funkcjonowania oraz procesy zmian
poszczególnych instytucji politycznych

P6U_W, P6S_WG

POL_K1_W03
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu społeczno-ekonomiczne
podstawy zjawisk politycznych w perspektywie historycznej i współczesnej, a także
rolę człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcjach z otoczeniem społecznym

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

POL_K1_W04 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu normy polityczne i prawne, a
także zasady ochrony własności intelektualnej

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

POL_K1_W05
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie systemów
medialnych w Europie i na świecie oraz podstawowych mechanizmów komunikowania
politycznego

P6U_W, P6S_WG

POL_K1_W06 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady organizacji instytucji
społeczno-politycznych oraz formy przedsiębiorczości w obszarze ich funkcjonowania

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

POL_K1_W07 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie wspólnot
lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego oraz administracji publicznej P6U_W, P6S_WG

Umiejętności

Kod Treść PRK

POL_K1_U01
Absolwent potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-polityczne, prawne i
ekonomiczne oraz wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania
oraz wyjaśniania mechanizmów zachowań człowieka i grup społecznych w życiu
publicznym

P6S_UW

POL_K1_U02
Absolwent potrafi opisywać rolę państwa, jego instytucji i polityki w życiu
społeczeństwa, a także wyjaśniać rolę i kompetencje organizacji społeczno-
politycznych

P6S_UW, P6S_UK

POL_K1_U03
Absolwent potrafi posługiwać się podstawową terminologią nauk o polityce,
wykorzystać metody i techniki badawcze do opisu i analizy zjawisk politycznych oraz
związków między zjawiskami demograficznymi, a procesami politycznymi i
gospodarczymi

P6S_UW

POL_K1_U04
Absolwent potrafi posługiwać się systemami normatywnymi oraz interpretować
podstawowe reguły i normy prawne odnoszące się do państwa oraz instytucji
społeczno-politycznych i gospodarczych, a także wykorzystywać zdobytą wiedzę do
rozstrzygania problemów związanych z pracą zawodową

P6S_UW,
P6S_UK, P6S_UO

POL_K1_U05
Absolwent potrafi umiejętnie analizować i porównywać społeczne mechanizmy i
zjawiska polityczne w szerokim kontekście społeczno-kulturowym oraz tłumaczyć
mechanizmy ciągłości i zmiany w działaniu politycznym w perspektywie historycznej i
współczesnej

P6S_UW
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Kod Treść PRK

POL_K1_U06
Absolwent potrafi przygotowywać wystąpienia ustne i prace pisemne z
wykorzystaniem właściwej metodologii, umiejętnie analizować treści dyskursu
publicznego, a także samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie

P6S_UW, P6S_UK

POL_K1_U07
Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym, uwzględniając terminologię nauk o
polityce, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK, P6S_UU

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

POL_K1_K01
Absolwent jest gotów do partycypacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,
aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, udziału w pracach i kierowaniu
zespołami realizującymi cele społeczne, polityczne i obywatelskie a także
monitorowania i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze publicznej

P6U_K, P6S_KO

POL_K1_K02 Absolwent jest gotów do uznawania różnych punktów widzenia determinowanych
odmiennymi uwarunkowaniami społecznymi, politycznymi i kulturowymi

P6U_K, P6S_KO,
P6S_KR

POL_K1_K03
Absolwent jest gotów do profesjonalnego oraz etycznego działania w pracy
zawodowej oraz aktywności publicznej, a także rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem pracy w organizacjach i instytucjach publicznych

P6U_K, P6S_KO

POL_K1_K04 Absolwent jest gotów do dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i
poszerzania umiejętności społecznych P6S_KK
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Plany studiów
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot za 4 ECTS oraz 4
przedmioty za 3 ECTS. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego II roku ma zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych. Student
ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1
przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 2 konwersatoria zakończone zaliczeniem z oceną Student ścieżki doradztwo
polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny
kształcenia ogólnego, 3 konwersatoria oraz 2 warsztaty. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego III roku ma zrealizować 4
przedmioty fakultatywne. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą
liczbę  przedmiotów  fakultatywnych:  1  przedmiot  fakultatywny  kształcenia  ogólnego,  1  konwersatorium  zakończone
zaliczeniem z oceną.  Student ścieżki  doradztwo polityczne w ciągu całego III  roku ma zrealizować następującą liczbę
przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 warsztaty zakończone zaliczeniem z oceną

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Nauka o prawie 30 3,0 zaliczenie O

Nauka o polityce 60 5,0 egzamin O

Historia powszechna XX wieku 60 5,0 egzamin O

Podstawy prawa konstytucyjnego 60 5,0 egzamin O

Systemy polityczne 60 5,0 egzamin O

WF 30 - zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Szkolenie biblioteczne 1 - zaliczenie O

Szkolenie uniwersyteckie 4 - zaliczenie O

Filozofia 30 4,0 egzamin F

Socjologia 30 4,0 egzamin F

Polska scena polityczna 30 3,0 zaliczenie F

Polska publicystyka polityczna 30 3,0 zaliczenie F

Wizje porządku społecznego współczesnego świata 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Myśl polityczna 60 5,0 egzamin O

Historia ustroju Polski w XX wieku 60 6,0 egzamin O

Historia polityczna Polski XX wieku 60 5,0 egzamin O

Media i komunikowanie społeczne 60 5,0 zaliczenie O

WF 30 - zaliczenie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kryzys demokracji liberalnej 30 3,0 zaliczenie F

Antropologia społeczno-polityczna 30 3,0 zaliczenie F

Ekonomia 30 4,0 egzamin F

Historia nauk politycznych w Polsce i na świecie 30 3,0 zaliczenie F

Cywilizacje świata 30 3,0 zaliczenie F

Konserwatyzm: myśl i przywództwo 30 3,0 zaliczenie F

Analiza dyskursu politycznego – warsztat badawczy 30 3,0 zaliczenie F

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot za 4 ECTS oraz 4
przedmioty za 3 ECTS. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego II roku ma zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych. Student
ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1
przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 2 konwersatoria zakończone zaliczeniem z oceną Student ścieżki doradztwo
polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny
kształcenia ogólnego, 3 konwersatoria oraz 2 warsztaty. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego III roku ma zrealizować 4
przedmioty fakultatywne. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą
liczbę  przedmiotów  fakultatywnych:  1  przedmiot  fakultatywny  kształcenia  ogólnego,  1  konwersatorium  zakończone
zaliczeniem z oceną.  Student ścieżki  doradztwo polityczne w ciągu całego III  roku ma zrealizować następującą liczbę
przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 warsztaty zakończone zaliczeniem z oceną

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polityka polska po 1989 roku 60 4,0 egzamin O

Transformacje polityczne w Europie 60 4,0 egzamin O

Współczesna myśl polityczna 60 5,0 egzamin O

Stosunki międzynarodowe 60 4,0 egzamin O

Prawo międzynarodowe publiczne 60 4,0 egzamin O

Normy, prawo i polityka 30 3,0 zaliczenie O

Retoryka polityczna 30 2,0 zaliczenie F

Informacja publiczna 30 2,0 zaliczenie F

Eksterminacja Narodu Polskiego 30 2,0 zaliczenie F

Transformacja mediów w latach 1989-2009 30 2,0 zaliczenie F

Wielka Brytania: polityka i rządy 30 2,0 zaliczenie F

Wartości w polityce 30 2,0 zaliczenie F

Realizm polityczny 30 2,0 zaliczenie F

Partie polityczne w Unii Europejskiej 30 2,0 zaliczenie F

Muzułmanie w świecie zachodnim – problemy adaptacji i integracji 30 2,0 zaliczenie F

Prognozowanie i analiza polityczna 30 2,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język obcy 30 2,0 zaliczenie O

Ścieżka: Doradztwo polityczne

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot za 4 ECTS oraz 4
przedmioty za 3 ECTS. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego II roku ma zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych. Student
ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1
przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 2 konwersatoria zakończone zaliczeniem z oceną. Student ścieżki doradztwo
polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny
kształcenia ogólnego, 3 konwersatoria oraz 2 warsztaty. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego III roku ma zrealizować 4
przedmioty fakultatywne. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą
liczbę  przedmiotów  fakultatywnych:  1  przedmiot  fakultatywny  kształcenia  ogólnego,  1  konwersatorium  zakończone
zaliczeniem z oceną.  Student ścieżki  doradztwo polityczne w ciągu całego III  roku ma zrealizować następującą liczbę
przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 warsztaty zakończone zaliczeniem z oceną

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Doradztwo polityczne na poziomie międzynarodowym z elementami
dyplomacji 30 2,0 zaliczenie F

Public relations 30 2,0 zaliczenie F

Prawne i etyczne uwarunkowania doradztwa politycznego 30 2,0 zaliczenie F

Wywieranie wpływu politycznego 30 2,0 zaliczenie F

Przedmiot fakultatywny ze ścieżki ogólnej 2,0 F

Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot za 4 ECTS oraz 4
przedmioty za 3 ECTS. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego II roku ma zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych. Student
ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1
przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 2 konwersatoria zakończone zaliczeniem z oceną Student ścieżki doradztwo
polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny
kształcenia ogólnego, 3 konwersatoria oraz 2 warsztaty. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego III roku ma zrealizować 4
przedmioty fakultatywne. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą
liczbę  przedmiotów  fakultatywnych:  1  przedmiot  fakultatywny  kształcenia  ogólnego,  1  konwersatorium  zakończone
zaliczeniem z oceną.  Student ścieżki  doradztwo polityczne w ciągu całego III  roku ma zrealizować następującą liczbę
przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 warsztaty zakończone zaliczeniem z oceną

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Warsztaty prasowe 30 2,0 zaliczenie O

Podstawy prawa dla dziennikarzy 30 2,0 zaliczenie O

Polityczne dziennikarstwo informacyjne online 30 2,0 zaliczenie F

Polityka informacyjna 30 2,0 zaliczenie F

Przedmiot fakultatywny ze ścieżki ogólnej 2,0 F
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Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polska myśl polityczna 60 5,0 egzamin O

Kultura języka 30 2,0 zaliczenie O

Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej 30 3,0 zaliczenie O

Technologia informacyjna 30 2,0 zaliczenie O

Samorząd terytorialny 60 5,0 egzamin O

Polski system polityczny 60 5,0 egzamin O

Ochrona danych osobowych 30 2,0 zaliczenie F

Polska myśl ekonomiczna 30 2,0 zaliczenie F

Współczesne problemy polityki międzynarodowej 30 2,0 zaliczenie F

Pamięć i polityka historyczna 30 2,0 zaliczenie F

Polityka Polski wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej 30 2,0 zaliczenie F

Polityka w przestrzeni medialnej 30 2,0 zaliczenie F

Historia polskiej myśli politycznej do roku 1864 30 2,0 zaliczenie F

Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych
państwach Europy Środkowej i Wschodniej 30 2,0 zaliczenie F

Problem żydowski w Polsce w XX w. 30 2,0 zaliczenie F

Język obcy 30 2,0 zaliczenie O

Ścieżka: Doradztwo polityczne

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Think tanki w Polsce i na świecie 30 2,0 zaliczenie F

Tworzenie komunikatów informacyjnych 30 2,0 zaliczenie F

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych 30 2,0 zaliczenie F

Prognozowanie i symulacje polityczne 30 2,0 zaliczenie F

Przedmiot fakultatywny ze ścieżki ogólnej 2,0 F

Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot za 4 ECTS oraz 4
przedmioty za 3 ECTS. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego II roku ma zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych. Student
ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1
przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 2 konwersatoria zakończone zaliczeniem z oceną Student ścieżki doradztwo
polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny
kształcenia ogólnego, 3 konwersatoria oraz 2 warsztaty. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego III roku ma zrealizować 4
przedmioty fakultatywne. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą
liczbę  przedmiotów  fakultatywnych:  1  przedmiot  fakultatywny  kształcenia  ogólnego,  1  konwersatorium  zakończone
zaliczeniem z oceną.  Student ścieżki  doradztwo polityczne w ciągu całego III  roku ma zrealizować następującą liczbę
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przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 warsztaty zakończone zaliczeniem z oceną

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Warsztaty reportera TV 30 2,0 zaliczenie O

Komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni 30 2,0 zaliczenie F

Dziennikarstwo gospodarcze 30 2,0 zaliczenie F

Przedmiot fakultatywny ze ścieżki ogólnej 2,0 F

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot za 4 ECTS oraz 4
przedmioty za 3 ECTS. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego II roku ma zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych. Student
ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1
przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 2 konwersatoria zakończone zaliczeniem z oceną Student ścieżki doradztwo
polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny
kształcenia ogólnego, 3 konwersatoria oraz 2 warsztaty. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego III roku ma zrealizować 4
przedmioty fakultatywne. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą
liczbę  przedmiotów  fakultatywnych:  1  przedmiot  fakultatywny  kształcenia  ogólnego,  1  konwersatorium  zakończone
zaliczeniem z oceną.  Student ścieżki  doradztwo polityczne w ciągu całego III  roku ma zrealizować następującą liczbę
przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 warsztaty zakończone zaliczeniem z oceną

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Partie i systemy partyjne 60 5,0 egzamin O

Administracja publiczna 60 4,0 egzamin O

Polityka społeczna 30 3,0 egzamin O

Systemy wyborcze 30 4,0 egzamin O

Organizacja i zarządzanie 30 3,0 zaliczenie O

Marketing polityczny 30 3,0 zaliczenie O

Skrajna prawica we współczesnej Europie 30 2,0 zaliczenie F

Holocaust – zagłada Żydów w Polsce w czasie II wojny światowej i jej
powojenne reminiscencje 30 2,0 zaliczenie F

Problemy współczesnej polityki 30 2,0 zaliczenie F

Niemiecka myśl polityczna XX w. 30 2,0 zaliczenie F

Media a aspekt wolności 30 2,0 zaliczenie F

Violence in international relations 30 3,0 zaliczenie F

Liberalism, Multiculturalism and Citizenship 30 3,0 zaliczenie F

Asia – Pacific in World Politics 30 3,0 egzamin F

Język obcy 30 2,0 zaliczenie O

Seminarium dyplomowe 30 4,0 zaliczenie O

Praktyki studenckie 120 4,0 zaliczenie O



Plany studiów 17 / 352

Ścieżka: Doradztwo polityczne

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Planowanie działań politycznych 30 2,0 zaliczenie F

Przedmiot fakultatywny ze ścieżki ogólnej 2,0 F

Zarządzanie wizerunkiem i strategie tworzenia marki 30 2,0 zaliczenie F

Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot za 4 ECTS oraz 4
przedmioty za 3 ECTS. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego II roku ma zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych. Student
ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1
przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 2 konwersatoria zakończone zaliczeniem z oceną Student ścieżki doradztwo
polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny
kształcenia ogólnego, 3 konwersatoria oraz 2 warsztaty. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego III roku ma zrealizować 4
przedmioty fakultatywne. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą
liczbę  przedmiotów  fakultatywnych:  1  przedmiot  fakultatywny  kształcenia  ogólnego,  1  konwersatorium  zakończone
zaliczeniem z oceną.  Student ścieżki  doradztwo polityczne w ciągu całego III  roku ma zrealizować następującą liczbę
przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 warsztaty zakończone zaliczeniem z oceną

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Pracownia dziennikarstwa politycznego 30 2,0 zaliczenie O

Stylistyka praktyczna 30 2,0 zaliczenie O

Elementy dziennikarstwa w pracy rzecznika prasowego 30 2,0 zaliczenie F

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów 30 2,0 zaliczenie F

Przedmiot fakultatywny ze ścieżki ogólnej 2,0 F

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Prawa i wolności obywatelskie 60 4,0 egzamin O

Polityka gospodarcza 30 3,0 egzamin O

Integracja europejska 30 3,0 egzamin O

Statystyka i demografia 30 3,0 zaliczenie O

Debata o współczesności 30 2,0 zaliczenie F

Romantyzm i realizm polskiej polityki 30 2,0 zaliczenie F

Polskie partie polityczne – organizacja i funkcjonowanie 30 2,0 zaliczenie F

Polityka zagraniczna Polski 30 2,0 zaliczenie F

Oblicza polskiego nacjonalizmu 30 2,0 zaliczenie F

Utopias and anti-utopias 30 3,0 zaliczenie F

Theoretical and Practical Dilemmas of Contemporary Politics 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Social and political issues in contemporary Britain 30 3,0 zaliczenie F

Język obcy 30 2,0 egzamin O

Seminarium dyplomowe 30 6,0 zaliczenie O

Ścieżka: Doradztwo polityczne

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Doradztwo polityczne w praktyce 30 2,0 zaliczenie F

Etykieta i savoir vivre w życiu publicznym 30 2,0 zaliczenie F

Przedmiot fakultatywny ze ścieżki ogólnej 2,0 F

Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot za 4 ECTS oraz 4
przedmioty za 3 ECTS. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego II roku ma zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych. Student
ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1
przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 2 konwersatoria zakończone zaliczeniem z oceną Student ścieżki doradztwo
polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny
kształcenia ogólnego, 3 konwersatoria oraz 2 warsztaty. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego III roku ma zrealizować 4
przedmioty fakultatywne. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą
liczbę  przedmiotów  fakultatywnych:  1  przedmiot  fakultatywny  kształcenia  ogólnego,  1  konwersatorium  zakończone
zaliczeniem z oceną.  Student ścieżki  doradztwo polityczne w ciągu całego III  roku ma zrealizować następującą liczbę
przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 warsztaty zakończone zaliczeniem z oceną

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Retoryka i erystyka 30 2,0 zaliczenie F

Prawo reklamy 30 2,0 zaliczenie F

Przedmiot fakultatywny ze ścieżki ogólnej 30 2,0 zaliczenie F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Nauka o prawie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda726c6d16d

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe koncepcje prawa POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2 problematykę wykładni prawa POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3 ideę państwa prawa POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 rozróżnić podstawowe gałęzie prawa POL_K1_U04,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2 wskazać podstawowe zasady ustrojowe POL_K1_U04,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 świadomego uczestnictwa w życiu społecznym POL_K1_K01,
POL_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 35

przygotowanie do zajęć 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem wykładu jest przybliżenie Studentom podstawowych zagadnień z
dziedziny prawa, takich jak:

- norma prawna,

- teorie prawnonaturalne i teorie pozytywistyczne,

- tworzenie, obowiązywanie, stosowanie prawa,

- wykładnia prawa,

- państwo prawa, praworządność,

- zasady ustrojowe,

- kryzys prawa: przypadek Trzeciej Rzeszy i Norymberga,

- gałęzie prawa i ich specyfika,

- wymiar sprawiedliwości,

- język prawny i język prawniczy.

W1, W2, W3, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej
oceny z egzaminy końcowego
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Nauka o polityce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda726ca9649

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Głównym celem kształcenia jest zdobycie przez studentów I roku studiów politologicznych podstawowej wiedzy
na temat kluczowych problemów, teorii oraz kategorii stosowanych w naukach o polityce i administracji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna genezę naukowej refleksji o polityce oraz
najważniejsze podejścia badawcze. POL_K1_W01 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę
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W2 Wskazuje różnicę między nauką a innymi formami
wiedzy ludzkiej. POL_K1_W01 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

W3 Wskazuje różnicę między zjawiskami politycznymi,
a innymi zjawiskami społecznymi POL_K1_W01 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

W4 Zna podstawowe pojęcia refleksji politologicznej POL_K1_W01 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W5 Zna relacje między najważniejszymi instytucjami
politycznymi

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W6
Zna podstawowe socjologiczne, psychologiczne,
ekonomiczne i historyczne uwarunkowania zjawisk
politycznych

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posługuje się przedmiotowym językiem politologii
w podstawowym zakresie, w prostych analizach
zjawisk politycznych.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Ma świadomość konieczności etycznego postępowania
w pracy. POL_K1_K03 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

K2 Ma świadomość konieczności dalszego kształcenia
w zakresie nauk o polityce i administracji. POL_K1_K04 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 60

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podczas wykładów poruszane są następujące treści: pojęcia polityki i
polityczności, politologia jako nauka, politologia w systemie dyscyplin naukowych,
teorie i podejścia badawcze w politologii, przegląd podstawowych kategorii
myślenia politologicznego, teorie władzy politycznej, systemy polityczne, państwo,
komunikacja polityczna, ruchy społeczne, socjalizacja polityczna, partycypacja
polityczna, osobowość polityczna, psychologiczne uwarunkowania preferencji
politycznych, zachowania wyborcze, stosunki międzynarodowe, globalizacja,
procesy integracyjne.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1, K2

2.

Podczas ćwiczeń poruszane są następujące treści: pojęcia polityki i polityczności,
badania politologiczne, decyzje polityczne, behawioralna koncepcja władzy
politycznej, systemy autorytarne i totalitarne, oblicza poliarchii, państwo
narodowe, naród, nacjonalizm, ideologie polityczne, kultura polityczna, zaufanie
społeczne, grupy interesu, organizacje międzynarodowe. Szczegółowy wykaz
literatury obowiązującej na poszczególne zajęcia ćwiczeniowe przekazywany jest
na pierwszych zajęciach oraz umieszczany na PEGAZie.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: treści przekazywane podczas wykładów, treści
przekazywane podczas ćwiczeń, wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.Czas trwania
egzaminu: 2 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem
sesji egzaminacyjnych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na podstawie:
4 kolokwiów, w tym: trzech kolokwiów krótkich, trwających 20 minut,
obejmujących treści trzech poprzednich ćwiczeń oraz jednego kolokwium
końcowego, trwającego 1 godz., odbywającego się na ostatnich
zajęciach, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Historia powszechna XX wieku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda726cd4f5a

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

1. dzieje polityczne i stosunki międzynarodowe
w okresie od 1914 do 1991 r. ze szczególnym
uwzględnieniem: przyczyn i skutków dwóch wojen
światowych; kryzysu demokracji w Europie
wynikającego z zastosowania w życiu politycznym
założeń faszyzmu i komunizmu oraz upowszechniania
rządów autorytarnych, jako narzędzia rozwiązywania
konfliktów społecznych i politycznych; procesów
kształtowania się nowych państw po pierwszej
i drugiej wojnie oraz dekolonizacji Azji i Afryki; wpływu
zimnej wojny na stosunki międzynarodowe w duchu
zarówno rywalizacji i wyścigu zbrojeń, jak
i podejmowania inicjatyw współpracy i integracji
regionalnej; w stopniu umożliwiającym kontynuowanie
nauki tych przedmiotów, które odwołują się
do perspektywy historycznej jeśli chodzi o rolę
człowieka w życiu społecznym i politycznym, jego
postaw wobec wyzwań, konfliktów i zagrożeń XX
wieku. 2. zjawiska społeczne i ekonomiczne, które
wywierały decydujący wpływ na życie polityczne,
a więc kryzysy gospodarcze i ich społeczne skutki,
procesy społeczno-gospodarcze inspirowane lub
kreowane bezpośrednio przez władze państwowe
w celu kształtowania pożądanego modelu życia
społecznego, narodowego i politycznego ; 3. sposób
funkcjonowania instytucji państwowych, partii
politycznych, organizacji społecznych, organizacji
międzynarodowych w  warunkach tworzonych przez
różne modele sprawowania władzy, stopień rozwoju
cywilizacyjnego, sytuację międzynarodową; 4. główne
kierunki rozwoju myśli politycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem europejskich i pozaeuropejskich
doświadczeń faszyzmu, komunizmu, procesów
demokratyzacji.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

uporządkować chronologicznie wydarzenia, wykazać
między nimi związki przyczynowo-skutkowe,
wytłumaczyć przyczyny zachodzących zjawisk
gospodarczych, społecznych i politycznych, wskazać
ich wpływ na kształtowanie długotrwałych (także
trwających obecnie) procesów społecznych
i politycznych. - wytłumaczyć wpływ zachodzących
wydarzeń na kształtowanie indywidualnych postaw
człowieka, grup społecznych, całych społeczności,
narodów, grup wyznaniowych oraz na ewolucję
systemów politycznych i międzynarodowych. -
samodzielnie przygotować się do ustnego wystąpienia
na zadany temat.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zrozumienia wpływu przeszłości historycznej
na kształtowanie światopoglądu współczesnego
człowieka, na jego ocenę zachodzących procesów
społecznych i politycznych, na definiowanie możliwych
zagrożeń oraz do uzupełniania swej wiedzy oraz
umiejętności.

POL_K1_K01,
POL_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 60

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I wojna światowa
- przyczyny wybuchu wojny;
- charakter działań wojennych;
- przystąpienie USA do wojny;
- traktaty pokojowe podpisywane w trakcie wojny (brzeski, bukaresztański) i
rozejm 11 listopada 1918 r.

W1, U1, K1

2.

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w okresie międzywojennym
- charakterystyka powojennego kryzysu gospodarczego;
- uporządkowanie międzynarodowego systemu walutowego;
- wzrost gospodarczy lat 20.;
- wielki kryzys gospodarczy;
- metody łagodzenia społecznych skutków kryzysu.

W1, U1, K1

3.

Europa po I wojnie światowej
- powstanie nowych państw;
- zmiany terytorialne;
- problem mniejszości narodowych;
- powstanie Ligi Narodów.

W1, U1, K1

4.

Rozpad tureckiego imperium po I wojnie światowej
- wojna z Grecją i umocnienie Kemala Paszy u władzy;
- rewizja traktatu z Sévres na konferencji w Lozannie;
- losy arabskich posiadłości Turcji; mandaty Francji i Wielkiej Brytanii,
kształtowanie się państw arabskich;
- powstanie pierwszych niepodległych państw arabskich

W1, U1, K1

5.

Stosunki międzynarodowe w okresie międzywojennym

- sojusze państw zwycięskich i izolacja państw pokonanych;
- problem niemieckich reparacji;
- konferencja w Genui i Rapallo, rozwój stosunków niemiecko-radzieckich;
- konferencja w Locarno;
- próby zbudowania systemu zbiorowego bezpieczeństwa: pakt Brianda-Kelloga,
protokoły Litwinowa; układ o definicji agresora; projekty Paktu Wschodniego i
Paktu Czterech.

W1, U1, K1
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6.

Międzynarodowe skutki dojścia Hitlera do władzy w Niemczech
- likwidacja „ładu wersalskiego”;
- włączenie Austrii;
- polityka faszystowskich Włoch;
- powstanie osi Tokio-Berlin-Rzym

W1, U1, K1

7.
Geneza wybuchu drugiej wojny światowej
- kryzys czechosłowacki i konferencja w Monachium;
- Polska wobec niemieckich propozycji dotyczących Gdańska i tzw. „korytarza”;
- geneza i podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow.

W1, U1, K1

8.

Nowy porządek polityczny i międzynarodowy po drugiej wojnie światowej
- konferencja Wielkiej Trójki w Poczdamie i jej postanowienia;
- przygotowanie i warunki traktatów pokojowych z sojusznikami Niemiec;
- powojenny status Niemiec i Austrii;
- powstanie ONZ;

W1, U1, K1

9.

Najważniejsze problemy społeczno-gospodarcze świata w XX wieku
- społeczno-gospodarcze skutki drugiej wojny;
- Europa w okresie „trzydziestu lat chwały”;
- pierwszy i drugi kryzys paliwowy;
- wzrost gospodarczy na początku lat 90.

W1, U1, K1

10.

Rozpad Wielkiej Koalicji
- rozpad wojennych sojuszy i powstanie nowych, w tym NATO;
- doktryna Trumana, plan Marshalla, zimna wojna;
- powstanie dwóch państw niemieckich;
- początki integracji europejskiej.

W1, U1, K1

11.

Blok radziecki w latach 40. i 50.
- konflikt radziecko-jugosłowiański;
- śmierć Stalina i jej międzynarodowe następstwa;
- wydarzenia 1953 r. w NRD;
- pojednanie radziecko-jugosłowiańskie;
- próba zjednoczenia Niemiec i traktat państwowy z Austrią;
- tajny referat Chruszczowa.

W1, U1, K1

12.

Kryzysy międzynarodowe w latach 50. i 60.
- rewolucja węgierska.
- kryzys sueski;
- kryzys berliński 1958-1961;
- kryzys karaibski 1962.

W1, U1, K1

13.

Odprężenie w stosunkach Wschód- Zachód 1968-1978
- odejście Nikity Chruszczowa w 1964 r.;
- układy rozbrojeniowe;
- wschodnia polityka Niemiec i normalizacja stosunków NRD-RFN;
- przygotowanie, podpisanie i znaczenie Aktu Końcowego KBWE.

W1, U1, K1

14.

Wybrane problemy radzieckiego bloku w latach 60 i 70.
- problem stosunków radziecko-albańskich;
- rumuńska deklaracja z 1964 r.;
- Praska Wiosna;
- początki opozycji demokratycznej w krajach bloku.

W1, U1, K1

15.

Chiny w XX wieku
- słabość Chin w okresie międzywojennym i jej źródła;
- ruch komunistyczny w Chinach i jego zwycięstwo po II wojnie światowej;
- Chiny pod rządami komunistów;
- gospodarcze i społeczne efekty eksperymentów Mao Tse Tunga;
- reformy polityczne w Chinach po śmierci Mao Tse Tunga i ich znaczenie.

W1, U1, K1

16.
Wybrane problemy Dalekiego Wschodu po II wojnie światowej
- wojna koreańska;
- powojenne zmiany polityczne w Japonii;
- Losy Wietnamu, Kambodży, Laosu po uzyskaniu niepodległości.

W1, U1, K1
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17.
Powstanie państwa żydowskiego w Palestynie
- migracje Żydów do Palestyny;
- proklamowanie powstania Izraela i wojna 1948-1949;
- wojny izraelsko-arabskie z lat 1956, 1967, 1973, 1982-1985.

W1, U1, K1

18.
Świat arabski po II wojnie światowej – wybrane problemy
- idea jedności arabskiej i powstanie Ligi Państw Arabskich;
- problem palestyński i powstanie Autonomii Palestyńskiej.

W1, U1, K1

19.

Rewolucja w Rosji
- rewolucja lutowa w Rosji;
- działalność bolszewików i październikowy zamach 1917 r.;
- komunizm wojenny i NEP;
- „druga rewolucja” Józefa Stalina i stalinowski model państwa;

W1, U1, K1

20.

Kryzys demokracji w Europie w okresie międzywojennym
- Włochy: ideologia włoskiego faszyzmu, dojście do władzy Mussoliniego, budowa
państwa totalitarnego (włoski model);
- Hiszpania: geneza wojny domowej, dyktatura gen Franco – jej cechy
charakterystyczne;
- Portugalia: przewrót w 1926 r. w Portugalii i dyktatura Salazara;

W1, U1, K1

21.

Niemcy po I wojnie światowej:
- charakterystyka republiki weimarskiej i pierwsze próby jej obalenia: pucz Kappa,
pucz Hitlera;
- rozwój ruchu nazistowskiego i komunistycznego;
- dojście Hitlera do władzy;
- charakterystyka totalitarnego państwa w Niemczech;

W1, U1, K1

22.

Przebieg drugiej wojny światowej w Europie i w Afryce w latach 1939-1941
- podboje Hitlera i Stalina z lat 1939-1940;
- zmiany terytorialne w Europie dokonane w latach 1939-1941;
- rola Wielkiej Brytanii w pierwszym okresie wojny;
- geneza wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej (polityka Niemiec wobec Europy
Środkowej, Pakt Trzech, problem nowego podziału stref wpływów);

W1, U1, K1

23.

Przebieg wojny w latach 1941-1945
- katastrofa Jugosławii;
- wybuch wojny niemiecko-radzieckiej;
- powstanie Wielkiej Koalicji;
- najważniejsze wydarzenia militarne;
- postanowienia konferencji w Teheranie i Jałcie.

W1, U1, K1

24.

Japońska ekspansja terytorialna na Dalekim Wschodzie
- konferencja waszyngtońska;
- ekspansja Japonii w latach 30., interwencja w Mandżurii, wojna z Chinami;
- przyczyny japońskiego ataku na Perl Harbour;
- bitwa o Midway i zwrot w sytuacji militarnej;
- zbombardowanie Hiroszimy i Nagasaki, podpisanie przez Japonię kapitulacji;

W1, U1, K1

25.

Zbrodniczy charakter II wojny światowej
- ideologiczne i polityczne założenia niemieckiej polityki na terenach
okupowanych: wysiedlenia, stosowanie odpowiedzialności zbiorowej,
wykorzystywanie niewolniczej siły roboczej, system obozów koncentracyjnych i
obozów zagłady, stosunek do jeńców wojennych, grabieże, fizyczna likwidacja
ludności żydowskiej;
- polityka ZSRR wobec terenów okupowanych: wywózki i aresztowania,
wykorzystywanie niewolniczej siły roboczej, paszportyzacja, stosunek do jeńców
wojennych;
- japońska polityka na terenach okupowanych, japońskie zbrodnie przeciw
ludzkości;
- proces norymberski i proces tokijski.

W1, U1, K1
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26.

Komunizacja Europy Środkowej po drugiej wojnie światowej
- instalowanie partii komunistycznych Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, w
Jugosławii, Albanii, Czechosłowacji;
- nowe systemy polityczne, gospodarcze i społeczne;
- powstanie Kominformu.

W1, U1, K1

27.

Przemiany polityczne w Azji po II wojnie światowej
- powstanie niepodległych Indii i Pakistanu;
- konflikty indyjsko-pakistańskie;
- powstanie Bangladeszu;
- wycofanie się Wielkiej Brytanii z Birmy i Malajów;
- wycofanie się Holandii z Indonezji;

W1, U1, K1

28.
Kraje Środkowego Wschodu po II wojnie światowej - wybrane problemy
- Irak, Iran, Afganistan po drugiej wojnie światowej – kierunki rozwoju;
- radziecka interwencja w Afganistanie 1979-1989 i jej następstwa.

W1, U1, K1

29.
Kraje Zatoki Perskiej w latach 80. i 90.
- rewolucja w Iranie;
- wojna iracko-irańska 1980-1988;
- wojna w Zatoce Perskiej 1990-1991.

W1, U1, K1

30.

Wybrane problemy Afryki po II wojnie światowej Likwidacja europejskich imperiów
kolonialnych w Afryce na wybranych przykładach
- powstanie i likwidacja Apartheidu w RPA;
- brytyjski i francuski model wycofania się z „czarnej” Afryki;
- wybrane konflikty w „Czarnej Afryce” w XX wieku

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny
Zaliczenie ćwiczeń; zaliczenie dwóch wybranych lektur;
przystąpienie do pisemnego egzaminu, który składa się z części
testowej (pytania otwarte i wyboru) i opisowej.

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Bieżąca kontrola aktywności i stopnia przygotowania do ćwiczeń;
kolokwium zaliczeniowe.
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Podstawy prawa konstytucyjnego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda726d0d897

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa konstytucyjnego występującymi
w państwach współczesnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie: terminologię stosowaną
w prawie konstytucyjnym; źródła prawa
konstytucyjnego; podstawowe zasady ustroju państwa
konstytucyjnego oraz ich genezę; mechanizmy
funkcjonowania instytucji politycznych państwa
konstytucyjnego; system ochrony praw jednostki
w państwie demokratycznym.

POL_K1_W02,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi: wytłumaczyć funkcje państwa
i konstytucji; analizować przepisy aktów prawnych
dotyczących ustroju politycznego państwa;
charakteryzować zależności pomiędzy instytucjami
politycznymi tworzącymi system rządów oraz innymi
elementami struktury ustrojowej państwa.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do: partycypacji w życiu
publicznym z wykorzystaniem wiedzy na temat
uwarunkowań ustrojowych i mechanizmów
funkcjonowania współczesnego państwa; pogłębiania
wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego i instytucji
politycznych; przedstawiania własnych poglądów
na temat zasadności wprowadzenia określonych zmian
normatywnych w obszarze ustroju politycznego
państwa.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 30

analiza aktów normatywnych 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Realizowane podczas wykładu tematy obejmują następujące zagadnienia: pojęcie
prawa konstytucyjnego i jego źródła, ogólną charakterystykę konstytucji, pojęcie
konstytucji w znaczeniu materialnym i formalnym, okoliczności warunkujące
powstanie konstytucji, cechy formalne konstytucji, rolę konstytucji jako ustawy
zasadniczej w państwie, funkcje konstytucji i nadrzędność konstytucji w systemie
źródeł prawa, prawa człowieka i obywatela, międzynarodowy system ochrony
praw człowieka, najważniejsze zasady ustrojowe, instytucje demokracji
bezpośredniej, instytucje demokracji przedstawicielskiej, systemy rządów,
sądownictwo konstytucyjne, stany nadzwyczajne, terytorialną strukturę państwa.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny złożony z pytań otwartych

ćwiczenia zaliczenie pisemne kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Systemy polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda726d40e85

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Uzyskanie teoretycznej wiedzy o systemach politycznych i ich elementach strukturalnych, a także
skonfrontowanie tej wiedzy z rzeczywistością ustrojową współczesnych państw.

C2 Poznanie mechanizmów ustrojowych demokratycznych i niedemokratycznych systemów politycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna i rozumie zasadnicze pojęcia dotyczące
problematyki systemów politycznych

POL_K1_W01,
POL_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2 Student zna i rozumie główne podejścia teoretyczne
związane z badaniami nad systemami politycznymi.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3 Student zna i rozumie instytucjonalne mechanizmy
funkcjonowania systemów politycznych.

POL_K1_W04,
POL_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W4
Student zna i rozumie wpływ czynników politycznych
i układów partyjnych na sposób działania systemów
politycznych.

POL_K1_W02,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zidentyfikować i rozróżnić typy
systemów politycznych występujących
we współczesnym świecie.

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

U2
Student potrafi scharakteryzować uprawnienia
instytucji politycznych będących elementami
systemów politycznych.

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

U3
Student potrafi potrafi posługiwać się terminologią
z zakresu systemów politycznych
i konstytucjonalizmu.

POL_K1_U03,
POL_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

U4 Student posiada wiedzę o funkcjonowaniu systemów
politycznych wybranych państw świata.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w życiu publicznym jako inicjator bądź członek
przedsięwzięć realizujących różnorodne zadania
w przestrzeni społecznej i politycznej.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

K2 Student jest gotów do podjęcia pracy w administracji
publicznej.

POL_K1_K01,
POL_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 29

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do sprawdzianu 15
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przygotowanie referatu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. System polityczny - problemy definicyjne; elementy składowe systemu
politycznego. W1

2. Instytucjonalne, funkcjonalne, strukturalne i normatywne ujęcia systemu
politycznego. W2

3. Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: suwerenność
narodu. W1, W3, U1, U3, K1

4. Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: przedstawicielstwo
polityczne. W1, W3, U1, U3, K1

5. Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: podział władzy. W1, W3, U1, U3, K1

6. Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: państwo prawa. W1, W3, U1, U3, K1

7. Formy rządów współczesnego państwa demokratycznego: system parlamentarno
gabinetowy (wariant klasyczny, wariant premierowski, wariant kanclerski).

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4

8. Formy rządów współczesnego państwa demokratycznego: system prezydencki. W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4

9. Formy rządów współczesnego państwa demokratycznego: system półprezydencki
(semiprezydencjalizm).

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4

10. Formy rządów współczesnego państwa demokratycznego: system parlamentarno-
komitetowy (system rządów zgromadzenia).

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4

11. Niedemokratyczne systemy polityczne - autorytaryzm i totalitaryzm. W1, W3, U1, U2, U3, U4

12. System polityczny a system partyjny i system wyborczy. W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

13. Systemy polityczne państw anglosaskich - Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka
Brytania. W3, W4, U1, U2, U4

14. Systemy polityczne wybranych państw europejskich - Francja, Niemcy, Włochy,
Szwajcaria. W3, W4, U1, U2, U4

15. Systemy polityczne wybranych państw autorytarnych - Rosja, Chiny. W3, W4, U1, U2, U4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie
ćwiczeń potwierdzone oceną wpisaną do systemu
USOS.

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
prezentacja

Udział w dyskusjach problemowych. Sprawdzian ustny
i pisemny. Przygotowanie projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda726db9179

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 4

Liczba
punktów ECTS
0.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zasadniczym celem kształcenia jest przedstawienie studentom informacji na temat podstawowych zasad
i regulacji prawnych związanych ze studiowaniem w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna strukturę uczelni POL_K1_W06,
POL_K1_W07 zaliczenie
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W2
student zna zasady zachowania w relacjach z różnymi
przedstawicielami społeczności akademickiej
i w typowych sytuacjach uczelnianych

POL_K1_W06,
POL_K1_W07 zaliczenie

W3
student zna zasady obowiązujące w komunikacji
bezpośredniej i pośredniej (telefon, e-mail)
z dydaktykami i innymi pracownikami uczelni

POL_K1_W06,
POL_K1_W07 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wskazać jednostki uniwersyteckie lub osoby
odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w sprawach
studenckich

POL_K1_U04 zaliczenie

U2
poprawnie sformułować wiadomości mailowe
i tradycyjne pisma adresowane do wykładowców
i pracowników administracji

POL_K1_U06 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student zna zasady autoprezentacji, doboru stroju
w zależności od typu sytuacji uczelnianych POL_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
4

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
4

ECTS
0.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Struktura Uniwersytetu i Wydziału, Samorząd Studentów UJ, podstawowe
dokumenty. Precedencja i tytulatura w życiu akademickim: powitania/pożegnania,
przedstawianie, wizytówki i reprezentacja instytucji. Korespondencja: zasady i
formy przygotowania pism i listów ze szczególnym uwzględnieniem netykiety w
komunikacji elektronicznej. Akademicki dress code. Typy strojów i zasady ich
doboru. Zachowania w typowych sytuacjach życia akademickiego. Przepisy
regulaminu studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kodeks etyczny
studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie Obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Filozofia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL5cd559c2a2176S.100.5cac67d9e452a.19

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Filozofia

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

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna podstawowe pojęcia ontologii,
epistemologii i etyki

POL_K1_W02,
POL_K1_W04 egzamin pisemny

W2

student zna głównych przedstawicieli i główne kierunki
zachodniej filozofii, rozumie związek między
koncepcjami filozoficznymi a rozwiązaniami
społecznymi i politycznymi oraz analizuje teksty
filozoficzne o różnym stopniu złożoności

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 formułować argumenty na poparcie określonego
stanowiska

POL_K1_U01,
POL_K1_U05 egzamin pisemny

U2
ujmować w formie pisemnej (np. konspekt) tezy,
argumenty i wnioski oparte na przeczytanych
tekstach, aktywnie uczestniczy w dyskusji,
nastawiając się na zrozumienie, a nie na ocenę

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
debatowania o podstawach różnych stanowisk,
prezentowania filozoficznych ich podstaw
i dyskutowania różnych perspektyw ontologicznych,
epistemologicznych i etycznych/moralnych.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie eseju 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

przygotowanie do egzaminu 40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 44 / 352

1.

Najważniejsze stanowiska metafizyczne, epistemologiczne i etyczne w dziejach
filozofii zwanej zachodnią, począwszy od starożytnej Grecji, a skończywszy na
współczesnych nurtach filozoficznych, ogniskująca się na zagadnieniach, których
dostrzeżenie z możliwie wielu perspektyw znacznie ułatwi prezentację głównych
doktryn politycznych i prawnych od starożytności po przełom XX i XXI stulecia.
Omówione zostaną stanowiska sofistów i Arystotelesa w dyskusji z idealizmem
obiektywnym Platona (spór o uniwersalia, teleologizm w dyskusji z
deontologizmem platońskim), cyników, cyrenaików i epikurejczyków (także
rzymskich) w sporze ze stanowiskami chrześcijańskimi (św. Augustyn i św.
Tomasz z Akwinu, a także woluntarystyczna i nominalistyczna propozycja
szkotystów). Trzy stanowiska filozofii chrześcijańskiej wyznaczać będą tło dla
dyskusji o filozofii doby Odrodzenia oraz Francisa Bacona i Kartezjusza oraz
wyrastających z filozofii ostatniego nurtów empirystycznego (Locke, Berkeley,
Hume) i racjonalistycznego (okazjonaliści i Malebranche, Spinoza, Leibniz).
Filozofia oświeceniowa zostanie zaprezentowana w całej jej różnorodności:
myśliciele „oświecenia szkockiego” zestawieni zostaną z twórcami „oświecenia
francuskiego”, a zwłaszcza z Kantem jako przedstawicielem niemieckiej odmiany
filozofii racjonalistyczno-krytycznej oraz z Heglem jako reprezentantem idealizmu
niemieckiego początków XIX w. Wykład zostanie „spięty klamrą” dzięki dyskusji
nad kluczowymi zagadnieniami klasycznej metafizyki, epistemologii i etyki
podjętej z perspektywy ujęć przedstawionych przez Ludwiga Wittgensteina.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: - treści przekazywane w trakcie wykładów, - treści
przedstawiane w trakcie ćwiczeń, wiedza uzyskana dzięki samodzielnemu
studiowaniu zalecanej literatury. Egzamin składa się z dwóch części (test
wyboru i esej problemowy), różnie punktowanych (za prawidłowe
odpowiedzi na pytania testowe 1 pkt, za esej do 5 pkt.). Czas trwania
egzaminu: 45 minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem
sesji egzaminacyjnych. Do egzaminu dopuszczane są tylko osoby, które
uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak



Sylabusy 45 / 352

Socjologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727314e35

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o polityce i administracji

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

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Kurs jest wprowadzeniem do socjologicznego myślenia o życiu społecznym ludzi i prezentacją podstawowej
aparatury pojęciowej socjologii. Prowadzony jest na dwu wybranych poziomach: ogólnych kategorii,
przedstawienia podstawowych pojęć i zasad właściwych socjologii oraz aplikacji tych kategorii i zasad do analizy
współczesnych zjawisk społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
zna genezę naukowej refleksji o społeczeństwie oraz
najważniejsze podejścia badawcze, metody
socjologiczne oraz szkoły socjologiczne

POL_K1_W03 zaliczenie

W2
wskazuje różnicę między wiedzą naukową
o społeczeństwie a innymi formami wiedzy
przedsocjologicznej

POL_K1_W03 zaliczenie

W3
zna podstawowe sposoby analizy aktywności jednostki
w społeczeństwie oraz podstawowe koncepcje
i sposoby analizy struktury społecznej oraz kwestie
nierówności społecznych

POL_K1_W03 zaliczenie

W4 zna różnice między: zbiorowością społeczną, instytucją
społeczną a organizacją społeczną POL_K1_W03 zaliczenie

W5 rozumie znaczenie niektórych form działań
społecznych jednostki w społeczeństwie POL_K1_W03 zaliczenie

W6
posługuje się przedmiotowym językiem socjologii
w podstawowym zakresie, w prostych analizach
zjawisk społecznych

POL_K1_W03 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
na poziomie podstawowym analizować życie
społeczne, potrafi do tej analizy wykorzystać poznaną
terminologię

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do partycypacji w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego, aktywnego
uczestniczenia w życiu publicznym, udziału w pracach
i kierowaniu zespołami realizującymi cele społeczne,
polityczne i obywatelskie.

POL_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Treści wykładów obejmują:
a) próbę odpowiedzi na pytanie: czym jest socjologia?
b) przedstawienia typowych definicji socjologii,
c) wyjaśnienia etymologicznie nazwy dyscypliny,
d) odpowiedzi na pytanie, jak doszło do powstania dyscypliny naukowej?
e) przedstawienia podstawowych szkół i podejść socjologicznych
f) przedstawienia sposób analizy możliwych zachowań jednostki: zachowania,
działania, czynności społecznej, działania społecznego, kontaktu społecznego,
interakcji, stosunku społecznego.
g) przedstawienia pojęć: roli społecznej, pozycji społecznej oraz socjalizacji
społecznej.
h) przedstawienia zagadnień: zbiorowości społecznych (kręgi społeczne,
środowisko społeczne, wspólnota, grupa społeczna), struktury społecznej oraz jej
przekształceń (tradycyjne i nowoczesne podejście) i stratyfikacji społecznej.
i) przedstawienia podstawowych zagadnień z socjologii rodziny
j) przedstawienia zagadnień: klasy społecznej, warstwy społecznej, ruchliwości
społecznej oraz społeczeństwa otwartego i zamkniętego.
k) przedstawienia zagadnień: więzi społecznej, osobowości społecznej, kontroli
społecznej.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie

Zaliczenie modułu odbywa się następująco: zaliczenie obejmujący całość
treści merytorycznych modułu, na które składają się: - treści
przekazywane podczas wykładów, - wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. Zaliczenie
składa się z testu wyboru, równych, co do punktacji. Czas trwania
zaliczenia: 30 minut, odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych. Do zaliczenia dopuszczone są tylko osoby
uczęszczające na wykłady

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Polska scena polityczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727343ecd

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w zaawansowanym stopniu charakter nauk o polityce.
Student zna i rozumie sposoby funkcjonowania oraz
procesy zmian poszczególnych instytucji politycznych.
Student zna i rozumie funkcjonowanie społeczeństwa
obywatelskiego.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska
społeczno-polityczne. Student potrafi opisywać rolę
państwa, jego instytucji oraz polityki. Student potrafi
przygotowywać wystąpienia ustne i pisemne,
argumentować na rzecz swojego stanowiska.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do uznawania różnych punktów
widzenia. POL_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przeprowadzenie badań literaturowych 15

Przygotowanie prac pisemnych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Treść zajęć zależy od aktualnej sytuacji na polskiej scenie politycznej. Student co
tydzień dokonuje wyboru jednego wydarzenia, analizuje je pisemnie, następnie na
zajęciach prezentuje swoją pracę. Przedstawiona analiza jest punktem wyjścia do
dyskusji.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Pisanie cotygodniowych prac, aktywność, obecność na zajęciach.



Sylabusy 50 / 352

Polska publicystyka polityczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727376352

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi dyskusjami polskiej publicystyki politycznej w XX
wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie kluczowe spory polityczne
ostatnich stu lat. POL_K1_W02 zaliczenie ustne, esej
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W2 Student zna i rozumie podział medialny w Polsce. POL_K1_W05 zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi powiązać zmiany społeczne oraz
wydarzenia historyczne z kluczowymi tekstami
publicystycznymi epoki.

POL_K1_U05 zaliczenie ustne, esej

U2 Student potrafi analizować teksty publicystyczne. POL_K1_U06 zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do przyjęcia różnych punktów
widzenia w dyskusjach publicystycznych. POL_K1_K02 zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Czy Polską "rządzą trumny" Piłsudskiego i Dmowskiego? W1, W2, U1, U2, K1

2. II RP a mit "szklanych domów". W1, W2, U1, U2, K1

3. Bić się czy nie bić? Spory o strategię przetrwania w PRL-u. W1, W2, U1, U2, K1

4. Czym była "Solidarność"? Czy mogła zwyciężyć komunizm na początku lat 80.? W1, W2, U1, U2, K1

5. Zwycięstwo demokracji czy zdrada elit? Spór o Okrągły Stół. W1, W2, U1, U2, K1

6. Wygrani i przegrani transformacji. Dyskusje wokół przemian ustrojowych po 1989
roku. W1, W2, U1, U2, K1

7. Zachód jako symbol nowoczesności czy zepsucia? Spór o miejsce Polski w Europie. W1, W2, U1, U2, K1

8. Lud vs elity. Jakie relacje pomiędzy nimi? W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie ustne, esej Esej oraz egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien być gotowy do ciężkiej pracy, posiadać umiejętność czytania ze zrozumieniem dokumentów rządowych,
mieć umiejętność krytycznego myślenia oraz jasnego formułowania swoich myśli, zarówno w formie wypowiedzi ustnych, jak
i pisemnych.
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Wizje porządku społecznego współczesnego świata
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda7273a9bb2

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem modułu jest zapoznanie studentów politologii I roku z najważniejszymi trendami współczesnego świata
oraz koncepcjami kształtowania porządku społecznego i prawno-instytucjonalnego w zmieniającej się
rzeczywistości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Posiada wiedzę o koncepcjach ideowych kreowania
porządku społecznego; Zna najważniejsze koncepcje
ideologiczne, ich uwarunkowania i wpływ na kształt
życia politycznego

POL_K1_W02,
POL_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Wskazuje różnicę między różnymi ideologicznymi
koncepcjami porządku społecznego, państwa, prawa,
ekonomii i władzy politycznej; Potrafi interpretować
zjawiska społeczno – polityczne.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Rozumie znaczenie porządku społecznego w życiu
politycznym tak zbiorowości jak i jednostki. POL_K1_K02 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie projektu 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ukazanie różnych idei i wizji kształtowania ładu społecznego, zarówno religijnych
(chrześcijaństwo, islam, hinduizm, judaizm) jak i prawno – politycznych
(tradycjonalistycznych, liberalnych, populistycznych, anarchistycznych).
Przedmiotem refleksji są także niektóre zagrożenia związane z nowoczesnością
(fundamentalizmy, ekstremizmy religijne). Prezentacja wizji ładu społecznego w
ujęciu m. innymi populistycznym, postmodernistycznym, komunitariańskim,
libertariańskim.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja Obecność i aktywny udział w zajęciach
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Myśl polityczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda726de5e5c

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie główne nurty myśli politycznej
począwszy od czasów antycznych, aż po wiek XX.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
projekt, esej

W2 Student zna i rozumie koncepcje głównych
przedstawicieli myśli politycznej

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
projekt, esej

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

Student potrafi zidentyfikować fundamentalne idee
charakteryzujące główne nurty myśli politycznej oraz
dokonywać pomiędzy nimi porównań, a także
wskazywać na powiązania tych idei ze współczesną
refleksją nad państwem, prawem i polityką.

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wskazywania na wartość
najważniejszych dokonań człowieka w zakresie myśli
politycznej oraz ma świadomość ich wpływu
na współczesne rozważania nad kondycją państwa,
jest wrażliwy na różnorodność poglądów i interpretacji

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

egzamin pisemny,
projekt, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do egzaminu 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Starożytność: koncepcja państwa idealnego Platona; Arystoteles idea ustroju
mieszanego; główne szkoły hellenistyczne - cynizm, stoicyzm; starożytny Rzym W1, W2, U1, K1

2. Średniowiecze: awerroizm; św. Tomasz z Akwinu; prekursorzy Odrodzenia: Dante
Alighieri, Marsyliusz z Padwy i jego koncepcja suwerenności ludu W1, W2, U1, K1

3.

Odrodzenie, wiek XVII: polityczny realizm N. Machiavelli; doktryna suwerenności
władzy państwowej J. Bodin; renesansowa utopia; Andrzej Frycz Modrzewski,
racjonalistyczna szkoła prawa natury: H. Grocjusz; doktryny kontraktualizmu: J.
Locke, T. Hobbes, S. Puffendorf, K. Monteskiusz; J.J. Rousseau, główne nurty
amerykańskiej myśli politycznej, doktryny Wielkiej Rewolucji Francuskiej

W1, W2, U1, K1

4.
Główne idee przewodnie konserwatyzmu, E. Burke, nacjonalizm; liberalizm
demokratyczny XIX wieku - idee i przedstawiciele: J. Bentham, A. de Tocqueville,
J.S. Mill; doktryna welfare state, pozytywizm prawniczy, a szkoła prawnonaturalna,
rasizm, darwinizm społeczny

W1, W2, U1, K1
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5.
idee sprawiedliwości społecznej: socjalizm utopijny i jego przedstawiciele;
marksizm; rewizjonizm E. Bernsteina; doktryny anarchizmu; nauczanie społeczne
Kościoła-Leon XIII - Jan XXIII; totalitaryzm, a autorytaryzm; faszyzm; krytyka
faszyzmu

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z
egzaminu pisemnego/testu. Wymagane jest uzyskanie min. 50% punktów.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Ocena bdb
z ćwiczeń jest uwzględniana przy egzaminie pisemnym.

ćwiczenia projekt, esej przygotowanie eseju lub projektu, aktywność na ćwiczeniach
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Historia ustroju Polski w XX wieku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda726e1c5cb

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student potrafi dokonać pogłębionej analizy procesu historycznego i ocenić jak ewoluowały naczelne organy
państwowe w określonych okresach funkcjonowania państwa polskiego.

C2 Student buduje konstruktywne wnioski i oceny faktów poznanych podczas procesu kształcenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 proces zachodzących zmian ustrojowych w polskim
systemie prawnym XX w 

POL_K1_W03,
POL_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

W2 powiązania pomiędzy regulacjami ustrojowymi
a uwarunkowaniami politycznymi w danym okresie

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
samodzielnie interpretować i porównywać proces
zmian ustrojowych wpływających na równowagę
i stabilizację państwa w omawianym okresie

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

U2 W wyniku przeprowadzonej analizy podjąć się polemiki
dotyczącej oceny badanego obszaru

POL_K1_U05,
POL_K1_U06 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Uczestniczenia w analizowaniu aktów prawnych
w małych podzespołach, a w konsekwencji wspólnej
analizy do wyciągania konstruktywnych wniosków

POL_K1_K01,
POL_K1_K04 zaliczenie ustne

K2
Wykorzystania przyswojonej wiedzy do przekrojowego
interpretowania faktów i problemowej analizy
wydarzeń

POL_K1_K02,
POL_K1_K04

zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

analiza aktów normatywnych 30

przygotowanie do egzaminu 30

analiza źródeł historycznych 20

rozwiązywanie zadań 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot jest poświęcony historii ewolucji systemu ustrojowego państwa
polskiego. Zamyka się on w ramach chronologicznych pomiędzy I wojną światową
(1914 - 1918) a upadkiem komunizmu w Polsce (1989).
Treść przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:
A) II RP: Geneza (1916 – 1918), mała konstytucja z 1919 r., konstytucja z 1921 r. i
nowela sierpniowa, konstytucja z 1935 r., administracja państwowa,

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.
B) Sprawa polska w okresie II Wojny Światowej - okupacja na ziemiach polskich,
działalność rządu na emigracji, instalowanie się obozu lewicy na terenach
polskich.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.
C) okres komunizmu: budowa podstaw państwa komunistycznego (1944 – 1947),
PZPR jako centrum władzy, aparat represji w PRL, konstytucja z 1952 r. i jej
nowelizacje, administracja państwowa, Kościoły i związki wyznaniowe, system
sądownictwa, zmiany ustrojowe z 1989 r

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny egzamin końcowy obejmuje całość materiału omówionego
podczas ćwiczeń oraz wykładów

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

zaliczenie z ćwiczeń oparte jest na zaliczeniu 1 kolokwium
cząstkowego oraz 1 kolokwium składającego się w połowie z
ostatniej partii omawianego materiału oraz jednego pytania
przekrojowego mającego charakter problemowy,
sprawdzającego zdolność wiązani i łączenia faktów Na ocenę
zaliczeniową z ćwiczeń poza wynikami z kolokwiów znacząco
wpływa aktywność i efekty pracy na zajęciach oraz obowiązkowe
jest przygotowanie pracy pisemnej
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Historia polityczna Polski XX wieku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL5cd559c2a2176S.100.5cd559a5f11a4.19

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kształtowanie postaw patriotycznych u młodzieży.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Zna sekwencję zdarzeń dotyczących polskiej polityki
od końca XIX w. do ostatniej dekady XX w.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

W2
Analizuje wielowątkowe przyczyny i konsekwencje
wydarzeń politycznych oraz dokonuje ich gradacji pod
kątem wpływu na rzeczywistość polityczną, społeczną
i ekonomiczną.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

W3

Swobodnie posługuje się zbiorem terminów z zakresu
nauk politycznych (doktryny i myśl polityczna, teoria
partii politycznych, systemy sprawowania władzy) oraz
społecznych (geopolityka) przy interpretacji wydarzeń
politycznych.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Identyfikuje postawy polityczne – ich uwarunkowania
oraz reminiscencje odnośnie wpływu na system
polityczny, społeczny i ekonomiczny.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

U2
Analizuje obecną rzeczywistość polityczną pod kątem
kontynuacji/dyskontynuacji zachowań i postaw
politycznych charakterystycznych dla polskiej
rzeczywistości XX w.

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent interpretuje wydarzenia i postawy
w oparciu o kontekst wewnętrzny (państwo narodowe,
region, miasto) oraz zewnętrzny (sprawy zagraniczne,
organizacje i współpraca międzynarodowa).

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie referatu 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10
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analiza źródeł historycznych 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Część wykładowa obejmuje historię Polski począwszy od 1939 r., a kończąc na
zakończeniu dziejów PRL (przemian ustrojowych) w latach 1989-1990. W
pierwszym rzędzie obejmuje to okres II wojny światowej, w tym: politykę władz
polskich podczas II wojny światowej, politykę okupantów wobec Polski, politykę
Wielkiej Koalicji wobec Polski na arenie międzynarodowej w latach 1939–1945,
działalność formacji regularnych i podziemia zbrojnego w latach 1939–1945.

W1, W2, U1, K1

2.

Część wykładowa obejmuje też następujące treści: Powstanie i kształtowanie się
władzy komunistycznej na ziemiach polskich, ewolucję polityczną PRL w latach
1947 – 1989 r., w tym m.in.::kryzysy społeczno – polityczne: 1956, 1968, 1970,
1976, 1980/81, 1989; sytuacja gospodarcza; kształtowanie się opozycji
demokratycznej. Zmiana systemu władzy w Polsce.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Część ćwiczeniowa obejmuje następujące zagadnienia: sytuacja na ziemiach
polskich na przełomie XIX i XX w., w tym polityka mocarstw zaborczych oraz
kształtowanie się masowych ruchów politycznych, sytuacja w latach I wojny
światowej: kontekst polityki wewnętrznej i międzynarodowej (polskie siły
polityczne w zmaganiach o odzyskanie suwerenności państwowej oraz sprawa
polska na arenie międzynarodowej), kształtowanie się państwa polskiego w latach
1918 – 1921: unifikacja, podstawy prawne systemu politycznego, walka o granice.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.
Część ćwiczeniowa obejmuje też: okres demokracji parlamentarnej 1922 – 1926:
mozaika polityczna, społeczna i narodowościowa; kwestie gospodarcze; problemy
narodowościowe, główne kierunki polityki zagranicznej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.
Część ćwiczeniowa obejmuje wreszcie: okres rządów autorytarnych 1926 – 1939:
zmiany formalno – prawne (kontekst konstytucyjny), walka obozu rządowego z
opozycją, zmiana i nowe zasady prowadzenia polityki zagranicznej, załamanie
gospodarcze i drogi wyjścia z kryzysu.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin pisemny,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

Egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: - treści przekazywane podczas wykładów, - treści
przekazywane podczas ćwiczeń, - wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. Egzamin
składa się z trzech części (testu wyboru, testu uzupełnień oraz
rozprawki). Czas trwania egzaminu: 2 godz. Egzaminy odbywają się
zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych. Do egzaminu
dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

ćwiczenia zaliczenie pisemne

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące część treści merytorycznych na
podstawie: a) 2 kolokwiów, w tym: jednego kolokwium
śródsemestralnego, trwającego ok. 15 minut, obejmującego treści
zaleconych na ćwiczeniach lektur oraz jednego kolokwium
końcowego, trwającego 1 godz., odbywającego się na ostatnich
zajęciach, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń; b) aktywności
na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w dyskusji i
argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo
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Media i komunikowanie społeczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.120.5cd559a61ebe4.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką komunikowania społecznego i masowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna podstawową terminologię teorii komunikowania
masowego oraz posiada podstawową wiedzę na temat
funkcjonowania mediów, a także ich związków
z procesami i instytucjami społeczno-politycznymi

POL_K1_W05
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę
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W2 Posiada podstawowe informacje na temat ewolucji
środków komunikowania masowego POL_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3 zna podstawowe koncepcje wpływu mediów
masowych na jednostki i zbiorowości POL_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi, na poziomie podstawowym, opisywać
i analizować funkcjonowanie środków przekazu,
w kontekście ich znaczenia dla istnienia zbiorowości
ludzkich, w tym państwa jako organizacji politycznej

POL_K1_U02
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

U2 dokonuje analizy treści przekazów masowych
na poziomie podstawowym POL_K1_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
i przeprowadzania analizy medialnej i ma świadomość
znaczenia działalności środków przekazu i etycznego
zachowania dziennikarzy dla funkcjonowania
demokratycznego państwa

POL_K1_K03 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K2 pogłębiania swej wiedzy POL_K1_K04 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie raportu 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wprowadzenie do teorii komunikowania społecznego

- historia środków komunikowania masowego

- wybrane teorie komunikowania społecznego

W1, U1, K1

2.

Podstawowe pojęcia, terminy i modele komunikowania
definicje i pojęcie komunikowania

- środki i formy komunikowania

- modele procesu komunikowania

- komunikowanie pozawerbalne

W1, W2, U1, K2

3.

Komunikowanie międzykulturowe

podstawowe definicje komunikowania międzykulturowego

- przykłady teorii komunikowania międzykulturowego

W1, U1, K1

4. Formy komunikowania społecznego: propaganda, reklama, PR, lobbing W1, W3, U1, K1

5.

Analiza funkcjonowania mediów masowych:

- doktryny działania mediów

- regulacje dotyczące funkcjonowania mediów masowych

- komunikowanie masowe a demokratyzacja systemu politycznego

W2, W3, U1, U2, K1

6.

Oddziaływanie środków komunikowania masowego:

- odbiorcy mediów

- skutki oddziaływania mediów masowych

W3, U1, K2

7. Rozdaje mediów - wprowadzenie W2, U1, K1

8. Komunikowanie jako zjawisko społeczne - poziomy komunikowania, pojęcia W1, U1, K2

9. Komunikowania masowe -nadawca masowy, przekaz masowy, odbiorca masowy W1, W3, U1, U2, K1

10. Modele komunikowania jako transmisji W1, U1, U2, K1

11. Etapy rozwoju wiedzy naukowej na temat oddziaływania mediów. W2, U1, U2, K1

12.
Podstawowe hipotezy oddziaływania mediów istotne politologicznie: agenda
setting, hipoteza spirali milczenia, hipoteza luki informacyjnej, hipoteza stymulacji
nastrojów społecznych

W1, W3, U1, U2, K1

13. Analiza zawartości mediów w kontekście teorii agenda-setting. W1, W2, U1, U2, K1

14. Klasyczne teorie argumentowania na rzecz wolności mediów (wolności słowa). W1, W3, U1, U2, K1

15. Elementy kluczowych normatywnych doktryn medialnych - porównanie W2, W3, U1, U2, K1

16. Rynek mediów w Polsce: 3 segmenty prasowe (dzienniki ogólnopolskie,
regionalne, czasopisma społeczno-polityczne) W2, W3, U1, U2, K1

17. Rynek mediów w Polsce: segment TV, radiofonii i mediów online W2, W3, U1, U2, K1

18. Nowe media i społeczeństwo informacyjne. W2, W3, U1, U2, K1

19. Kolokwium zaliczeniowe W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę

ćwiczenia
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
raport

- zaliczeniu kolokwium pisemnego (pytania otwarte, krótkie) -
zaliczenie pisemne - uzyskaniu pozytywnej oceny z
przygotowania i udziału w zajęciach (systematyczne sprawdzanie
nabytej wiedzy na ćwiczeniach) - zalcizenie ustne - wykonaniu i
przedstawieniu jednej zespołowej prezentacji multimedialnej
dotyczącej wybranego segmentu mediów w Polsce (na. ok. 25
minut) - projekt - ocenie raportów z zespołowych obserwacji
zawartości mediów - raport Konieczna jest obecność na co
najmniej połowie zajęć. Dopuszczalna jest jest jedna nieobecność
bez konsekwencji; dwie bez konsekwencji w przypadku
przedstawienia zwolnień lekarskich; trzecia i każda kolejna
nieobecność muszą być odpracowane w drodze zaliczenia na
dyżurze (z wyjątkiem sytuacji, gdy liczba nieobecności
przekracza połowę zrealizowanych zajęć - wówczas bezwzględny
brak zaliczenia ćwiczeń).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Kryzys demokracji liberalnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda7273d9ab5

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem modułu jest przedstawienie przyczyn kryzysu demokracji liberalnej oraz refleksja nad strategiami jego
przezwyciężenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student rozumie podstawowe pojęcia z zakresu
doktryn politycznych oraz historię demokracji
liberalnej.

POL_K1_W02 zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej



Sylabusy 71 / 352

W2 Student rozumie wpływ przemian społeczno-
gospodarczych na ustrój polityczny. POL_K1_W03 zaliczenie pisemne,

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student rozumie ewolucję demokracji liberalnej
na przestrzeni wieków oraz wpływ przemian
społecznych na ustrój polityczny.

POL_K1_U05 zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

U2 Student potrafi przygotować wystąpienie ustne oraz
pracę pisemną z zakresu filozofii politycznej. POL_K1_U06 zaliczenie pisemne,

zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do uznania oraz analizy
odmiennych stanowisk filozoficznych
i światopoglądowych we współczesnej demokracji
liberalnej.

POL_K1_K02 zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Czym jest demokracja liberalna? Czy istnieje demokracja nieliberalna?
- Jednostka a wspólnota – jak pogodzić ich interes?
- Trójpodział władzy – czemu liberalna demokracja zakłada rozproszenie władzy?
- Pluralizm etyczny – czy możliwy jest system polityczny wolny od paternalizmu?
- Deliberacja – jak prowadzić dialog społeczny w erze nowych mediów?
- Kryzys przedstawicielstwa – w jaki sposób demokracja radzi sobie z kryzysem
elit?
- Politycy a prawnicy – rola sędziów w demokracji liberalnej.
- Kapitalizm – model gospodarczy a ustrój polityczny.
- Globalizacja – kryzys suwerenności państwa a demokracja liberalna.
- Kryzys państwa opiekuńczego – w jaki sposób rosnące oczekiwania społeczne
zmieniają charakter demokracji?
- Populizm i nowe ruchy społeczne – ludzie vs demokracja liberalna.
- Technologia – na ile rozwój nowych technologii (np. blockchain) jest odpowiedzią
na kryzys demokracji liberalnej?

W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, esej 1) 3 mini-eseje oddawane w trakcie semestru; 2)
ustna obrona esejów; 3) egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Antropologia społeczno-polityczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727418c7e

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przedstawienie kultury jako jednego z głównych czynników wpływających na podejmowanie społecznych,
politycznych i ekonomicznych decyzji

C2 wskazanie zakorzenienia kulturowego jako okoliczności przesądzającej o formach modernizacji, demokratyzacji
systemów politycznych, czy zachowaniu grup etnicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe pojęcia antropologiczne, takie jak kultura,
oraz normy i wartości kulturowe

POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

W2 procesy socjalizacji i reprodukcji kulturowej POL_K1_W03 zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

W3 współczesne trendy migracyjne POL_K1_W03 zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować zjawiska społeczno-polityczne
z perspektywy kulturowej

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

U2 zidentyfikować stereotypy kulturowe POL_K1_U01,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

U3 zidentyfikować podstawowe strategie akulturacyjno-
integracyjne POL_K1_U05 zaliczenie pisemne,

Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 komunikacji ponad barierami kulturowymi POL_K1_K02
zaliczenie pisemne,
projekt, Aktywność na
zajęciach

K2 podejmowania działań społecznych w środowisku
wielokulturowym POL_K1_K01 projekt, Aktywność na

zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Potoczne i naukowe podejście w badaniach nad kulturą; wartościujące i
niewartościujące rozumienie kultury W1, U1, K1, K2

2. Kategorie i cechy zjawisk kulturowych; Kultura jako system aksjo-normatywny,
Procesy socjalizacji i enkulturacji, W1, W2, U1, U3, K1, K2
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3. kultura symboliczna – świadomość społeczna; Pamięć zbiorowa; Religia i
religijność

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

4. Tożsamości kulturowe (etniczne, narodowe) W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

5. Multikulturalizm. Kulturowy wymiar globalizacji, Współczesne procesy migracyjne
w perspektywie kulturowej W3, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe,

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie pisemne,
projekt, Aktywność na
zajęciach

Zaliczenie modułu na podstawie spełnienia przez studentów trzech
wymogów: 1) aktywności na zajęciach, 2) przygotowania w ramach
pracy grupowej planu projektu oraz 3) zdania kolokwium
obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: treści przekazywane podczas zajęć, oraz wiedza
uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych. Kolokwium składa się z pytań otwartych.
Odpowiedzi są oceniane poprzez pryzmat przywoływanej wiedzy
oraz argumentów na rzecz poszczególnych stanowisk i rozwiązania
problemu. Czas trwania kolokwium: 1 godz. Oceny poszczególnych
części sumują się na oceną końcową w następujący sposób:
kolokwium (60%), aktywność na zajęciach (20%), praca w grupie
(20%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Ekonomia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda72744d2fe

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse, Nauki o polityce i administracji

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

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przedstawienie podstaw funkcjonowania współczesnego sytemu gospodarczego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Posiada wiedzę z zakresu organizacji instytucji
gospodarczych oraz form przedsiębiorczości
w obszarze ich funkcjonowania

POL_K1_W03,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
projekt
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W2 Posiada wiedzę na temat ekonomicznych podstaw
zjawisk politycznych

POL_K1_W03,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania
problemów związanych z pracą w różnych instytucjach
publicznych, organizacjach i przedsiębiorstwach

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

U2
Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę
teoretyczną do analizowania oraz wyjaśniania
mechanizmów zachowań ekonomicznych człowieka
i grup społecznych w życiu publicznym

POL_K1_U02,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student widzi wartość i sens współpracy.
POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

projekt, prezentacja

K2 Ma świadomość potrzeby partycypacji w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 50

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do egzaminu 35

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Blok 1. Wprowadzenie do ekonomii

1. Podstawowe kategorie i zasady ekonomii

2. Współczesne systemy gospodarcze

3. Problemy współczesnej gospodarki

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Blok 2. Mikroekonomia

1. Teoria rynku

2. Konsument w gospodarce

3. Współczesne przedsiębiorstwo

4. Struktury rynku

5. Mikroekonomia i państwo

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Blok 3. Makroekonomia

1. Długookresowy wzrost i rozwój gospodarczy

2. Pieniądz w gospodarce

3. Dochody i wydatki w gospodarce

4. Problem bezrobocia i inflacji

5. Wahania koniunkturalne i polityka gospodarcza państwa

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, grywalizacja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, projekt, prezentacja
Student wybiera działania zaproponowane przez
koordynatora, tak by uzyskać min. 60 procent
punktów zaliczeniowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Historia nauk politycznych w Polsce i na świecie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda72748287e

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest ukazanie historii nauk politycznych (nauki o polityce) na tle porównawczym
z uwzględnieniem ewolucji tej dyscypliny od refleksji filozoficznej do zinstytucjonalizowanej wiedzy naukowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna historię nauki o polityce w Polsce
od czasów refleksji na temat Polityki Arystotelesa
do czasów współczesnych i odróżnia system
filozoficzny i doktrynę polityczną od nauki o polityce
mającej ugruntowane podstawy metodologiczne
tworząca system wiedzy empirycznej będący
wynikiem badań kilku generacji uczonych.

POL_K1_W01 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

Student potrafi ocenić na ile dana teoria naukowa
z dziedziny nauk prawnych i politycznych była
reprezentowana na ziemiach polskich na przestrzeni
wieków w głównych ośrodkach naukowych i szkołach
nauk politycznych: krakowskiej, warszawskiej,
lwowskiej i wileńskiej.

POL_K1_W03 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi samodzielnie wygłosić prelekcję
na wybrany temat z historii nauk politycznych
posługując się wiedzą zdobytą na wykładzie dotyczącą
teorii normatywnej, socjologicznej i innych nurtów
obecnych w działalności ośrodków wiedzy
politologicznej.

POL_K1_U05 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do zajęcia w pełni świadomego, opartego na wiedzy
stanowiska w dziedzinie praktyki politycznej. Potrafi
na przykład ocenić z punktu widzenia założeń
metodologicznych stosowanych w nauce o polityce
sens działania instytucji państwa, systemów
wyborczych, czy praktykę polityczną.

POL_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Celem wykładu jest ukazanie historii dyscypliny, jaką jest nauka o polityce (nauki
polityczne). Przedstawiona będzie tu jej ewolucja od czasów, gdy stanowiła ona
część refleksji o charakterze filozoficzno-moralnym. Podjęta zostanie próba
przybliżenia podstawowych pojęć politologicznych od starożytności do epoki
oświecenia, z uwzględnieniem ówczesnego stanu wiedzy o świecie i głoszonych
wówczas "prawd naukowych".
Wykład ma także na pokazać proces instytucjonalizacji nauk politycznych oraz
implementacji wypracowanych na gruncie filozofii koncepcji i aparatu badawczego
do nauki mającej charakter uniwersytecki. Za przykład posłuży myśl polityczna
polskiego fizjokratyzmu, który z ruchu o charakterze doktrynalnym stał się częścią
oficjalnej wiedzy naukowej, głoszonej ex cathedra początkowo w ramach
wykładów z filozofii, a następnie prawa.
Związki pomiędzy szeroko pojętymi naukami prawnymi a naukami politycznymi w
początkach XIX w. stawały się coraz silniejsze, co znalazło instytucjonalny wyraz w
działalności katedr umiejętności politycznych będących częścią wydziałów prawa.
Omówione zostaną dzieje Katedry Umiejętności Politycznych na Wydziale Prawa
UJ, a także paralelnie losy ośrodka warszawskiego, począwszy od założonej w
1808 r. Szkoły Prawa Księstwa Warszawskiego. Przedstawione zostaną sylwetki
prawników-politologów, takich jak Antoni Białecki, Julian Dunajewski czy
Franciszek Ksawery Kasparek, którzy w epoce zaborów tworzyli zręby polskich
nauk politycznych.
Galicja z ośrodkami krakowskim i lwowskim stała się w początkach XX w. kolebką
nowoczesnych i autonomicznych nauk politycznych. Tu zrodziła się idea szkół
nauk politycznych, którą rozwijał profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Michał
Rostworowski. Dzieje i dokonania dwóch szkół - Polskiej Szkoły Nauk Politycznych
(1911-1914) oraz jej kontynuatorki Szkoły Nauk Politycznych UJ (1920-1949)
zostaną szczegółowo omówione na tle porównawczym, z uwzględnieniem innych
ośrodków krajowych - warszawskiego, łódzkiego, lwowskiego, wileńskiego i
poznańskiego, a także szkół zachodnioeuropejskich, w tym przede wszystkim
stanowiącej wzór dla większości tego typu instytucji w II Rzeczypospolitej
paryskiej École Libre des Sciences Politiques.
Po drugiej wojnie światowej nastąpiło "wygaszanie" niezależnych nauk
politycznych i kres instytucji działających w międzywojniu. Pokazany zostanie
proces standaryzacji nauk politycznych w ramach Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych (PTNP) i w wymiarze międzynarodowym w pracach
Międzynarodwoego Towarzystwa Nauk Politycznych (International Political Science
Associacion, IPSA). Wykład zakończy historia istnienia Instytutu Nauk Politycznych
UJ (od 1969 roku) ukazana na tle innych krajowych ośrodków naukowych.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę, prezentacja
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Cywilizacje świata
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.120.5cd559a6b48bc.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poznanie najważniejszych podejść i metod stosowanych w badaniach nad cywilizacjami

C2 Poznanie procesów zmian instytucji społeczno-politycznych z perspektywy badań nad cywilizacjami

C3 Poznanie głównych idei leżących u podłoża badań nad cywilizacjami

C4 Poznanie wiedzy o normach obecnych w głównych cywilizacjach świata

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Rozumie i ma świadomość różnic punktów widzenia,
determinowanych odmiennym podłożem politycznym,
kulturowym i społecznym

POL_K1_W02,
POL_K1_W03 zaliczenie pisemne

W2
Zna i rozumie rolę organizacji społeczno-politycznych
w procesach politycznych z punktu widzenia wiedzy
o cywilizacjach

POL_K1_W02,
POL_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi
właściwymi dla wybranych cywilizacji w celu
interpretacji zjawisk społeczno-politycznych

POL_K1_U01,
POL_K1_U05 zaliczenie pisemne

U2 Potrafi analizować cechy charakterystyczne cywilizacji
świata tworząc proste wypowiedzi pisemne

POL_K1_U05,
POL_K1_U06 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Główne szkoły badawcze zajmujące się nauką o cywilizacjach W1, W2, U1, U2

2. 2. Starożytny Egipt W1, W2, U1, U2

3. 3. Cywilizacja Grecji i Rzymu. W1, W2, U1, U2

4. 4. Procesy modernizacyjne w Europie XV - XIX wiek. W1, W2, U1, U2

5. 5. Judaizm - jego model cywilizacyjny W1, W2, U1, U2

6. 6. Świat islamu W1, W2, U1, U2

7. 7. Cywilizacja Indii W1, W2, U1, U2

8. 8. Renesans indyjski W1, W2, U1, U2

9. 9. Taoizm i konfucjanizm. Dorobek materialny cywilizacji chińskiej W1, W2, U1, U2
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10. 10. Ewolucja chińskiej refleksji o państwie i prawie do czasów współczesnych W1, W2, U1, U2

11. 11. Cywilizacja Japonii. W1, W2, U1, U2

12. 12-15Globalizacja w świecie cywilizacji. W1, W2, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne

Zaliczenie otrzymują osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z kolokwium
zaliczeniowego. Stosuje się standardową skalę ocen, gdzie: - 0-50%
odpowiedzi poprawnych – ocena niedostateczna - 51-60% - ocena
dostateczna - 61-70% - ocena dostateczna plus - 71-80% - ocena dobra -
81-90% - ocena dobra plus - 91-100% - ocena bardzo dobra
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Konserwatyzm: myśl i przywództwo
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda7274ebb59

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami podejmowanymi w ramach konserwatywnej refleksji nad
polityką

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze założenia konserwatywnej refleksji
politycznej

POL_K1_W01,
POL_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
ocena aktywności
podczas zajęć
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W2 zarys historii konserwatyzmu europejskiego
i amerykańskiego

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
ocena aktywności
podczas zajęć

W3 najważniejszych myślicieli konserwatywnych
POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
ocena aktywności
podczas zajęć

W4 przykłady konserwatywnego przywództwa
politycznego

POL_K1_W02,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
ocena aktywności
podczas zajęć

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznawać elementy konserwatywnego myślenia
o państwie i społeczeństwie

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
ocena aktywności
podczas zajęć

U2 dyskutować posługując się argumentami właściwych
konserwatywnej refleksji o polityce

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U06

ocena aktywności
podczas zajęć

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej analizy rzeczywistości w ramach
konserwatywnego stylu myślenia

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

ocena aktywności
podczas zajęć

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Konserwatyzm a tradycjonalizm – zagadnienia definicyjne W1, U1

2. Dwa nurty europejskiego konserwatyzmu W1, W2, W3, U1, U2

3. Przegląd wybranych stanowisk konserwatywnych od XIX w. do współczesności W2, U1, U2, K1
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4. Konserwatyzm wobec nowoczesności W3, U1, U2, K1

5. Wybrani przywódcy konserwatywni – studium przypadku W4, U1, K1

6. Konserwatyzm a populizm W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, ocena
aktywności podczas zajęć

-obowiązkowa obecność; -aktywny udział w dyskusjach
potwierdzający znajomość zadanych lektur; -prace
dodatkowe (prezentacje); -pisemne kolokwium
zaliczeniowe
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Analiza dyskursu politycznego – warsztat badawczy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727534dff

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Głównym celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy na temat prowadzenia badań dyskursu
politycznego oraz umiejętności przeprowadzenia prostej jakościowej lub ilościowej analizy treści.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Poprawnie posługuje się podstawową terminologią
w zakresie badań empirycznych POL_K1_W01 zaliczenie na ocenę,

raport
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W2
Zna etapy procesu badawczego, poprawnie formułuje
proste problemy badawcze i hipotezy oraz dokonuje
konceptualizacji i operacjonalizacji problemu
badawczego

POL_K1_W01 zaliczenie na ocenę,
raport

W3
Posiada podstawowe informacje na temat
najważniejszych metod i techniki badań empirycznych
w naukach społecznych

POL_K1_W01 zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi we współpracy z innymi przeprowadzić proste
badania dyskursu politycznego przy zastosowaniu
techniki analizy treści oraz przygotować raport
badawczy

POL_K1_U03 raport

U2 Potrafi przygotować podstawowe narzędzia badawcze
wykorzystywane w badaniach analizy treści POL_K1_U03 raport

U3 Posługuje się przedmiotowym językiem metodologii
badań społecznych POL_K1_U03 raport

U4 Współpracuje w zespołach badawczych w celu
przeprowadzenia badań empirycznych

POL_K1_U03,
POL_K1_U06 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Rozstrzyga dylematy etyczne w prowadzeniu badań
empirycznych POL_K1_K03 raport

K2 Ma świadomość konieczności doskonalenia wiedzy
i umiejętności w zakresie badań empirycznych POL_K1_K04 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie do zajęć 15

przeprowadzenie badań empirycznych 30

przygotowanie raportu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wokół podstawowych pojęć: nauka, metoda, pojęcie, zmienna, korelacja, plan
badawczy, konceptualizacja, operacjonalizacja, wybór narzędzi, dobór próby,
realizacja badań, analiza materiału empirycznego, raport końcowy.

W1, W2, U3, K2

2. Główne metody w naukach społecznych: obserwacja, eksperyment, pomiar W1, W3, U3, K2

3. Badania niereaktywne. Specyfika badań niereaktywnych, odmiany i rodzaje badań
niereaktywnych W1, W3, U3, K2

4.
Analiza treści. Historia, właściwości, odmiany i zastosowania analizy treści, etapy
analizy treści, budowa narzędzi w ilościowej analizie treści, jakościowe badanie
dyskursu politycznego, analiza dyskursu, krytyczna analiza dyskursu.

W1, W3, U3, K2

5.
Polski dyskurs polityczny jako przedmiot badania: formowanie zespołów
badawczych, wybór problemów badawczych, wstępna konceptualizacja i
operacjonalizacja problematyki badawczej, wybór narzędzi badawczych, dobór
próby.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

6. Realizacja badań empirycznych, prezentacja wyników surowych, dyskusja, raport
końcowy.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, raport

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo: [a] ocena
aktywności i znajomości tekstów podczas zajęć, [b] przygotowanie
raportu końcowego z badań polskiego dyskursu politycznego.
Składowe oceny końcowej: [a] 30%, [b] 70%. Do oceny
wykorzystuje się skalę standardową.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Warsztaty prasowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLgzsdpS.140.5cd559b077f95.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie studentom wiedzy o podstawowych gatunkach dziennikarskich (notatka, informacja, reporterska
relacja, wywiad prasowy) i ćwiczenia w wykorzystywaniu jej do opisywania zjawisk społecznych i życia
politycznego. Nauczenie studentów, poprzez ćwiczenia praktyczne, samodzielnego zdobywania i weryfikowania
informacji oraz zasad redagowania tekstów prasowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Posiada podstawową wiedzę o kilku gatunkach
dziennikarskich (informacja, notatka, wywiad prasowy,
relacja) [K_W10 +] Ma świadomość siły słowa
i odpowiedzialności za słowo oraz konieczności
zachowania się w sposób etyczny i profesjonalny
w pracy zawodowej [K_K03+++] Ma potrzebę
uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności
[K_K08 +++]

POL_K1_W07 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do opisywania
zjawisk społecznych i życia politycznego [K_U10++]
Samodzielnie zdobywa i weryfikuje informacje
prasowe [K_U14++] Potrafi profesjonalnie
przeprowadzić wywiad prasowy.

POL_K1_U06 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do dobrej współpracy w zespole
redakcyjnym i merytorycznej rozmowy o wartości
tekstów dziennikarskich, jest także przygotowany
do dyskusji z autorami o zaletach i słabych stronach
artykułów przeznaczonych do publikacji.

POL_K1_K04 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

Przygotowanie prac pisemnych 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady pisania informacji, notatek, wywiadów i relacji. Inspirujące przykłady z
gazet.
Analiza formy i treści tekstów prasowych, praca nad leadem, wymyślanie tytułów i
nadtytułów.
Ćwiczenia w pisaniu i redagowaniu informacji, wywiadów, notatek i relacji. Analiza
treści, stylu i formy tekstów. Dyskusje redakcyjne.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Zaliczenie przedmiotu na podstawie: 1. Prac pisanych w trakcie
semestru 2. Aktywności na zajęciach przy analizowaniu i
poprawianiu tekstów dziennikarskich 2. Kreatywności przy
szukaniu i wymyślaniu tematów dziennikarskich Ocena
końcowa uwzględnia poziom napisanych tekstów, aktywność i
kreatywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa
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Polityka polska po 1989 roku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.140.5cd559a775e07.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem modułu jest zorientowanie studentów w najważniejszych procesach społeczno –politycznych zachodzących
w Polsce po 1989 r.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna przebieg transformacji politycznej po 1989 r POL_K1_W03,
POL_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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W2 Zna najwazniejsze wydarzenia i postaci tworzące
historię Polski w l. 1988-2007

POL_K1_W03,
POL_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3 Rozumie przyczyny i skutki najważniejszych wydarzeń
z historii Polski w l. 1989-2007

POL_K1_W03,
POL_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi przedstawić ewolucję polskiego systemu
partyjnego w l. 1990-2007

POL_K1_U01,
POL_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2
Potrafi przedstawić uwarunkowania historyczne
wpływające na obecny kształt i sposób funkcjonowania
najwżniejszych instytucji politycznych w Polsce

POL_K1_U01,
POL_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3 Potrafi przedstawić zmiany zachowań wyborczych
w Polsce w l. 1990-2007

POL_K1_U01,
POL_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dalszego zdobywania wiedzy w zakresie analizy
polskiego systemu politycznego i partyjnego POL_K1_K04 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Geneza i rezultaty okrągłego stołu.

2. Wybory 4 VI 1989 i rozkład rządów komunistycznych.

3. Rząd Mazowieckiego i wojna na górze.

4. Wybory prezydenckie 1990 i rząd J.K. Bieleckiego.

5. Wybory 1991 i rząd J. Olszewskiego.

6. Misja W. Pawlaka i rząd H. Suchockiej.

7. Wybory 1993 i rząd W. Pawlaka.

8. Rząd J. Oleksego i wybory prezydenckie 1995.

9. Rząd W. Cimoszewicza, referendum konstytucyjne i wybory 1997.

10. Reformy rządu J. Buzka.

11. Kryzys koalicji AWS-UW i wybory prezydenckie 2000.

12. Zwycięstwo SLD (2001) i rząd L. Millera

13. Referendum unijne (2003) i rząd M. Belki.

14. Podwójne zwycięstwo wyborcze PiS i rządy tej partii (2005-2007).

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny, pytania otwarte

ćwiczenia zaliczenie pisemne Kolokwium pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Doradztwo polityczne na poziomie międzynarodowym z elementami
dyplomacji

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Doradztwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLgzsdpoS.140.5cd559b413844.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia studentów na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku politologia, specjalność Doradztwo
Polityczne jest nabycie przez nich konkretnych efektów kształcenia odnoszących się do wiedzy, umiejętności
i kompetencji z zakresu nauk politycznych, związanych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami doradztwa
politycznego na poziomie międzynarodowym, obejmującym również elementy dyplomacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
EK 1: posiada wiedzę o organizacjach, instytucjach
oraz ich otoczeniu funkcjonujących w polityce
zagranicznej państwa

POL_K1_W03 prezentacja

W2 EK 2: zna i rozumie podstawowe zasady i normy
etyczne związane z pracą konsultantów politycznych

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04

prezentacja

W3 EK 3: posiada wiedzę na temat głównych aktorów
doradztwa politycznego w Polsce i na świecie

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
EK 4: potrafi opisywać i interpretować zjawiska
w stosunkach międzynarodowych, wskazuje ich
determinanty

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
EK 5: potrafi przygotować i przedstawić analizę
sytuacji za pomocą prezentacji scenariuszy i/lub
prognoz rozwoju

POL_K1_K03,
POL_K1_K04 prezentacja

K2 EK 6: potrafi przygotować krótką analizę pisemną
o charakterze analityczno-rekomendacyjnym

POL_K1_K02,
POL_K1_K03 prezentacja

K3 EK 7: nabywa umiejętność prowadzenia dyskusji
i wymiany poglądów POL_K1_K02 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przeprowadzenie badań literaturowych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Treści konwersatorium obejmują następujące zagadnienia:

- pojęcie polityki zagranicznej, cele, funkcje polityki zagranicznej;

- proces decyzyjny w polityce zagranicznej państw;

- polityka zagraniczna jako przedmiot doradztwa;

zasadnicze parametry doradztwa w polityce zagranicznej: funkcje, sposoby
realizacji, warunki skuteczności;

- formy komunikacji pomiędzy politykami/decydentami a środowiskiem
eksperckim;

- sposoby gromadzenia wiedzy i udostępniania jej przez środowiska eksperckie;

- specyfika funkcjonowania i organizacja najważniejszych instytucji doradczych w
Polsce i wybranych państwach;

- rola think tanks w kształtowaniu polityki zagranicznej wybranych państw;

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja
Zaliczenie modułu następuje na podstawie: aktywności podczas zajęć w
postaci brania udziału w dyskusji oraz argumentowania swojego
stanowiska. Aktywność jest punktowana każdorazowo podczas zajęć;

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na wszystkich zajęciach nie jest obowiązkowa.
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Podstawy prawa dla dziennikarzy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727dca251

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

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

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawy prawa cywilnego: ochrona dóbr osobistych POL_K1_W04 zaliczenie pisemne,
kazus

W2 podstawy prawa karnego: przestępstwo zniesławienia
i znieważenia POL_K1_W04 zaliczenie pisemne,

kazus

W3 podstawy prawa prasowego: prawa i obowiązki
dziennikarza POL_K1_W04 zaliczenie pisemne,

kazus

W4 podstawy prawa autorskiego: ochrona wizerunku POL_K1_W04 zaliczenie pisemne,
kazus
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W5 podstawy ochrony danych osobowych POL_K1_W04 zaliczenie pisemne,
kazus

W6 podstawy prawa reklamy POL_K1_W04 zaliczenie pisemne,
kazus

W7 etyka w zawodzie dziennikarza POL_K1_W04 zaliczenie pisemne,
kazus

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przygotować materiał dziennikarski z poszanowaniem
podstawowych przepisów prawa

POL_K1_U01,
POL_K1_U04

zaliczenie pisemne,
kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia działań zawodowych ze świadomością
ograniczeń prawnych i zasad etyki zawodowej POL_K1_K03 zaliczenie pisemne,

kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie referatu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom podstawowych przepisów
przydatnych w pracy dziennikarza, w szczególności dotyczących ochrony dóbr
osobistych i czci, a także zasad etyki zawodowej, m.in.:
- podstaw prawa konstytucyjnego (art. 54 i art. 213-235 Konstytucji)
- podstaw prawa cywilnego (art. 23 i 24 k.c.)
- podstaw prawa karnego (art. 212 i 216 k.k.; art. 119, 256 i 257 k.k.)
- podstaw prawa autorskiego (pojęcie utworu i twórcy, art. 81 pr. aut.)
- podstawy prawa prasowego (prawa i obowiązki dziennikarza)
- podstawy prawa ochrony danych osobowych
- podstawy prawa reklamy (art. 16 u.z.n.k., u.k.r.r.t.)
- zasady etyki zawodowej i ich relacja do zasad powszechnie obowiązującego
prawa

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, kazus
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Transformacje polityczne w Europie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda726ebbd46

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie wiedzy na temat procesu przemian politycznych zachodzących w krajach regionu w wyniku ich
komunizacji w tatach 40., a następnie dekomunizacji w latach 90., poznanie przyczyn, przebiegu, skali
i konsekwencji tych zmian. Celem prowadzonego przedmiotu będzie uzyskanie umiejętności prognozowania
konkretnych procesów politycznych jak: podjęcie przez państwa regionu udanych działań politycznych
prowadzących do integracji ze strukturami europejskimi, NATO, analizowanie konkretnych procesów i zjawisk
politycznych – relacji państw regionu z mocarstwami, ich podmiotowości. Student kompetentnie będzie
wypowiadał się na  temat systemu totalitarnego – komunistycznego, jak i procesów demokratycznych jakie
przeszły lub przechodzą kraje Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, będzie bronił swych poglądów
dotyczących różnorodności etnicznej, kulturowej, ekonomicznej i religijnej i umiał je uzasadnić.

Efekty uczenia się dla przedmiotu



Sylabusy 104 / 352

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

EK1: Zna i rozumie istotę oraz specyfikę stosunków
międzynarodowych, potrafi ze zrozumieniem
analizować metody przejmowania władzy przez partie
komunistyczne w krajach Europy Środkowej
i Południowo-Wschodniej, a następnie określić procesy
polityczne, które doprowadziły do transformacji
politycznych w latach 90. i następnych

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

EK2: Zna specyfikę i posiada umiejętność ustnego
podawania przykładów (w perspektywie historycznej)
państw w Europie Środkowej i Południowo Wschodniej
o reżimie totalitarnym, autorytarnym
i demokratycznym

POL_K1_W03 egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 EK3: Potrafi wykazać źródła niepowodzenia integracji
wewnątrz bloku państw komunistycznych

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

KE4: Zna i potrafi podać różnice w stopniu
zaawansowania transformacji politycznych
w poszczególnych krajach regionu oraz ustalić
związane z tym procesami możliwości integracji.
Potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować
swe poglądy

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3
EK6: Zna i potrafi ocenić politykę poszczególnych
państw regionu i UE wobec grup religijnych,
etnicznych i językowych oraz przewidzieć skutki tej
polityki, tj. stan zagrożenia dla stabilizacji w regionie

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

EK7:Potrafi śledzić bieżące wydarzenia w Europie
Środkowej i Południowo-Wschodniej i omawiać je
publicznie, a także potrafi prawidłowo ocenić ewolucję
i perspektywy głównych procesów zachodzących
w stosunkach międzynarodowych w regionie

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

EK 8:Potrafi prawidłowo posługiwać się terminologią
stosowaną w badaniach stosunków
międzynarodowych, we współdziałaniu z grupą
przedstawić publicznie analizę i opracowanie
dotyczące procesów zachodzących w Europie
Południowo-Wschodniej

POL_K1_K03,
POL_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Wielkie regiony Europy: Europa Zachodnia, Środkowo-Wschodnia i Południowo-Wschodnia.

2. Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia w polityce Związku Radzieckiego. Koncepcja tzw.
imperium zewnętrznego ZSRR.

3. Rola Europy Południowo-Wschodniej w koncepcjach politycznych Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych po II wojnie światowej (na przykładzie Grecji w czasie wojny domowej i Turcji w
pierwszych latach po II wojnie światowej). Stosunek do planów federacyjnych w Europie.

4. i 5.Proces przejmowania władzy przez partie komunistyczne na przykładzie: Węgier, Jugosławii,
Albanii. Kształtowanie systemu stalinowskiego.

6. Znaczenie problemu cypryjskiego w stosunkach międzynarodowych, zaangażowanie Wielkiej
Brytanii ,USA, ONZ, NATO w rozwiązanie konfliktu grecko-tureckiego. Zmieniający się układ sił
politycznych na wyspie i na świecie determinujący losy Cypru (konfrontacja amerykańsko-
radziecka). Sposoby i próby zapobiegania, łagodzenia i rozwiązania kwestii cypryjskiej. Cypr w UE.

7. Problem macedoński.

8. Rumunia w okresie transformacji.

9. Proces zjednoczenia Niemiec.

10. Narody, zbiorowości etniczne, mniejszości narodowe, religijne w Europie Południowo-
Wschodniej. Status prawny, zasady współżycia w mulietnicznych społeczeństwach. Przykłady
polityki państwa wobec muzułmanów w Bułgarii i Grecji.

11. Albańska kwestia narodowa. Niepodległość Kosowa, serbskie enklawy, rozwój struktur
państwowych i administracyjnych. Albańczycy w południowej Serbii (Preševo, Bujanovac,
Medvedja) – aktywność polityczna. Sytuacja ludności albańskiej w Czarnogórze. Kryzys 2001 r. w
Macedonii.

12. Integracja w ramach NATO i UE państw bałkańskich przykład Bułgarii i Rumunii. Ocena i
perspektywy przystąpienia do struktur NATO i UE Albanii, Serbii, Czarnogóry i Macedonii. Analiza
porównawcza.

13. Turcja w Europie i na obszarze poradzieckim.

14. Przemiany w Portugalii po rewolucji goździków.

15. Rewolucja 1956 r. na Węgrzech a sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej. „Praska wiosna”,
interwencja zbrojna państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r. przyczyny i skutki.

16. Rozpad ZSRR, powstanie Federacji Rosyjskiej i wpływ na transformacje polityczne w Europie
Środkowej i Południowo-Wschodniej

17. Powstanie niepodległych państw: Litwy, Łotwy i Estonii, transformacje polityczno-ustrojowe i
integracja z NATO i UE.

18. Białoruś – dyktatorskie rządy A. Łukaszenki. Podmiotowość kraju czy zależność od Rosji?

19. Ukraina na drodze do samodzielności. Rola „pomarańczowej rewolucji „. Polityka
balansowania między Brukselą i Moskwą, stopień zależności od Rosji.

20. Transformacja w Gruzji.

21. Przyczyny i skutki rozpadu Jugosławii. Najważniejsze konflikty zbrojne. Polityka S. Miloševicia.
Powstanie nowych narodowych państw na mapie politycznej Europy.

22. Interwencja humanitarna jako zagadnienie polityki światowej. Przykład Bośni i Hercegowiny,
Kosowa i Macedonii.

23. Najważniejsze problemy państw powstałych po rozpadzie Jugosławii. Przebieg transformacji
ustrojowych, gospodarczych, narodowościowych

24. Rola nacjonalizmów na Bałkanach. Słowenia i Chorwacja w UE. Autorytarne rządy F. Tudjmana
w Chorwacji a UE, Bośnia i Hercegowina – europejski protektorat czy samodzielne państwo, koniec
federacji Czarnogóry i Serbii, uznanie podmiotowości Macedonii - problemy z sąsiadami.

25. Likwidacja systemu frankistowskiego w Hiszpanii, budowa systemu demokratycznego i jego
funkcjonowanie w warunkach rosnących aspiracji poszczególnych regionów.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo: Egzamin pisemny obejmuje
całość treści merytorycznych modułu zdobytych w czasie prowadzonych
zajęć: wykładów i ćwiczeń oraz wiedzę zdobytą w czasie samodzielnego
studiowania podręczników i literatury przedmiotu oraz aktywność czasie
wykładów.

ćwiczenia zaliczenie
Zaliczenie ćwiczeń i opcjonalnie lektur (aktywność przynajmniej na 50 %
zajęć w postaci aktywnego udziału w dyskusji w czasie ćwiczeń oraz ocena
argumentowania swego stanowiska (punktowanego każdorazowo).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii powszechnej XX w.
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Public relations
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Doradztwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLgzsdpoS.140.5cb425845498f.19

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Studenci poznają wybrane aspekty PR; podzieleni na zespoły będą analizować zjawiska public relations w celu
przygotowania wystąpień i prezentacji na zajęcia (część tematów przewidziana na więcej niż 1 zajęcia).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma wiedzę na temat istoty form i narzędzi PR. POL_K1_W06 zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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W2 student rozumie podstawowe pojęcia i elementy teorii
public relations POL_K1_W05 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

W3 student zna instrumenty prawne niezbędne w procesie
reagowania na zniesławiające publikacje medialne. POL_K1_W04 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student wyjaśnia, analizuje i ocenia działalność PR
firm, instytucji, organów administracji rządowej
i samorządowej, partii politycznych.

POL_K1_U02 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2 skutecznie pozyskać media do współpracy w procesie
kreowania wizerunku instytucji. POL_K1_U04 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

U3 wzbudzić zainteresowanie mediów działalnością
wybranych podmiotów życia publicznego POL_K1_U04 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student umie stworzyć i współpracować w zespole
odpowiedzialnym za kontakty z mediami i relacje
z otoczeniem.

POL_K1_K03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Istota public relations; tradycyjne narzędzia PR; Instrumenty PR w internecie,
Kanały komunikacyjne PR w praktyce działania politycznego, PR w działalności
urzędów administracji rządowej na szczeblu centralnym i regionalnym, Specyfika
komunikacji społecznej w działalności organów samorządu terytorialnego, Zadania
osób odpowiedzialnych za obieg informacji i kontakty z otoczeniem; „Czarny PR” –
instrumenty prawne zawarte w kodeksie karnym i cywilnym, prawie prasowym
jako środki reakcji na zniesławiające publikacje medialne i próby pozbawienia
zaufania niezbędnego do sprawowania funkcji publicznych, Wybrane przykłady
„czarnego PR” w działaniach polityków i partii politycznych w Polsce i na świecie,
Analiza i ocena efektywności kampanii PR wybranych firm i instytucji, Media jako
nośnik informacji o działalności firmy i instytucji - PR jako zdobywanie publicity i
media coverage; PR jako sztuka nawiązywania i utrzymywania kontaktów ze
środowiskiem dziennikarskim i managementem przedsiębiorstw medialnych.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Zaliczenie na ocenę. 1. Obecność na zajęciach 2. Ocena
przygotowanych prezentacji i wystąpienia na zadany, zgodny z
treściami przedmiotu temat. 3. Ocena udziału w dyskusji. 4. Możliwe
inne metody sprawdzenia nabycia wiedzy - krótkie kolokwia pisemne
kub ustne (szczególnie w przypadkach nieprzygotowania na zajęcia z
tekstem przewodnim). Warunki dopuszczenia do zaliczenia: obecność
na minimum połowie zajęć; usprawiedliwienie i odpracowanie
nieobecności (jeśli więcej niż 1). Niezależnie od nieobecności student
musi wykonać wszystkie zalecone prezentacje. Odpracowywanie
nieobecności polega na przestudiowaniu dodatkowych tekstów
przewodnich lub na dodatkowych zadaniach pisemnych.
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Polityczne dziennikarstwo informacyjne online
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLDzPolS.140.5cd559b0c4adf.19

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zdobycie przez studentów wiedzy o gatunkach politycznego dziennikarstwa informacyjnego online, mediach
online specjalizujących się w dziennikarstwie politycznym.

C2
Zdobycie umiejętności tworzenia materiałów informacyjnych dotyczących wydarzeń politycznych, dla celów
publikacji online (materiałów tekstowych, uzupełnianych elementami charakterystycznymi dla komunikacji
sieciowej np. zajawkami w mediach społecznościowych). Zdobycie przez studentów umiejętności warsztatowych,
właściwych dla dziennikarza politycznego.

C3
Poznanie przez studentów wybranych modeli dziennikarstwa internetowego (korporacyjny, obywatelski,
profesjonalny, amatorski etc.) oraz przykłady ich realizacji w postaci polskich wortali politycznych i blogów
dziennikarskich.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

typy mediów online (portale, serwisy społecznościowe,
web 1.0, web 2.0, blogi, mikroblogi etc), początki
dziennikarstwa internetowego, w tym obywatelskiego
w Polsce i na świecie, gatunki dziennikarstwa
informacyjnego online

POL_K1_W05

prezentacja,
Przygotowanie
materiałów
dziennikarskich, udział w
dyskusji na zajęciach

W2
polskie internetowe wortale dziennikarstwa
politycznego oraz wybrane blogi publicystów
politycznych, w zakresie sposobów wykonywania
i stylów realizowania dziennikarstwa politycznego

POL_K1_W05 prezentacja

W3
zasady warsztatu dziennikarza informacyjnego
dostarczającego informacji o wydarzeniach
politycznych

POL_K1_W05
Przygotowanie
materiałów
dziennikarskich, udział w
dyskusji na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1
tworzyć profesjonalne informacyjne materiały
tekstowe (w ramach podstawowych ich gatunków -
news, notatka, zajawka/zapowiedź), przeznaczonych
do publikacji w serwisach online

POL_K1_U04,
POL_K1_U06

Przygotowanie
materiałów
dziennikarskich, udział w
dyskusji na zajęciach

U2

analizować działalność dziennikarzy politycznych
działających online pod kątem profesjonalizmu
zawodowego, odpowiedzialności za słowo
i konstruowania przez nich forum debaty o sprawach
publicznych

POL_K1_U01 prezentacja

U3
współdziałać w ramach małego zespołu redakcyjnego
przygotowującego publikacje online, przyjmując role
dziennikarza i redaktora

POL_K1_U06
Przygotowanie
materiałów
dziennikarskich, udział w
dyskusji na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
aktywnego i odpowiedzialnego przekazywania
informacji o wydarzeniach politycznych użytkownikom
mediów online

POL_K1_K03
Przygotowanie
materiałów
dziennikarskich, udział w
dyskusji na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie referatu 5

Przygotowanie prac pisemnych 15
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Dziennikarstwo internetowe – wprowadzenie i charakterystyka. (tekst
przewodni).
2. Modele dziennikarstwa internetowego (tekst przewodni).
3. Gatunki dziennikarskie w Internecie – tworzenie i redagowanie materiałów w
portalach. (tekst przewodni)
4. Wybrane polskie wortale polityczne – zorganizowane, profesjonalne
dziennikarstwo polityczne w sieci (prezentacje wg instrukcji).
5. Struktura dziennikarskiego materiału informacyjnego (tekst przewodni i
dyskusja).
6. Warsztaty tworzenia tekstów informacyjnych (część 1 - przygotowanie, tytuły).
7. Warsztaty tworzenia tekstów informacyjnych (część 2 - tekst).
8. Warsztaty tworzenia tekstów informacyjnych (część 3 - tekst).
9. Blog/mikro blog jako gatunek dziennikarski?
10. Wybrane blogi polskich dziennikarzy politycznych (prezentacje wg instrukcji).
11. Warsztaty tworzenia tekstów informacyjnych (część 4 - redagowanie).
12. Warsztaty tworzenia tekstów informacyjnych (część 5 - edytorial).
13. Dziennikarstwo społecznościowe? Social media i budowanie wspólnot
sieciowych w działalności dziennikarskiej online (tekst przewodni)
14. Warsztaty tworzenia tekstów informacyjnych (część 6 - tekst + elementy
uzupełniające związane z wykorzystaniem mediów społecznościowych,
15. Podsumowanie prac.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

prezentacja,
Przygotowanie
materiałów
dziennikarskich, udział
w dyskusji na zajęciach

1. Pozytywna ocena opracowanych materiałów dziennikarskich (min.
5), oddawanych sukcesywnie w wyznaczonych terminach (maks. 20
pkt; min. do zaliczenia warunku 11 pkt.). 2. Przygotowanie i
przedstawienie w ustalonych terminach 2 krótkich wystąpień
wystąpień ustnych (maks. czas 5 minut; maks. punktacja 2x5 pkt;
minimum do zaliczenia warunku 2x3=6 pkt.). 3. Pozytywna ocena
przygotowania na zajęcia i aktywnego udziału w dyskusji (maks. 5
pkt; min. do zaliczenia warunku 2 pkt. - ocenianie ciągłe). 4.
Pozytywna ocena indywidualnej pracy na zajęciach, polegającej na
opracowywaniu tekstów dziennikarskich (maks. 5 pkt; min. do
zaliczenia warunku 2 pkt. - ocenianie ciągłe). Skala ocen: 1. 40-37
pkt – 5.0 2. 36-33 pkt – 4.5 3. 32-29 pkt – 4.0 4. 28-25 pkt – 3.5 5.
24-21 pkt – 3.0 6. 20 i mniej – 2.0 Warunki dopuszczenia do
zaliczenia: 1. Obecność na minimum połowie zajęć; 2.
Usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli więcej niż 2,
nie więcej niż połowa zajęć). Niezależnie od nieobecności student
musi oddać do oceny wszystkie zadane teksty. Odpracowywanie
nieobecności polega na przestudiowaniu dodatkowych tekstów
przewodnich lub na dodatkowych zadaniach pisemnych.
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Współczesna myśl polityczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda726ee7acf

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
charakter nauk o polityce, ich genezę i rozwój, a także
podstawowe podejścia badawcze, teorie, narzędzia
oraz terminologię obowiązującą w naukach o polityce
szczególnie z zakresu współczesnej myśli politycznej.
Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
główne kierunki i ewolucję myśli politycznej, a także
struktury, sposoby funkcjonowania oraz procesy zmian
poszczególnych instytucji politycznych. Przykładowo
doktryny konserwatyzmu, liberalizmu, idei
ekologicznych, anarchizmu, totalitaryzmu itp. Student
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu społeczno-
ekonomiczne podstawy zjawisk politycznych
w perspektywie historycznej i współczesnej, a także
rolę człowieka w życiu społecznym oraz jego
interakcjach z otoczeniem społecznym. Odróżnia,
definiuje i diagnozuje przykładowo: populizm,
romantyzm polityczny, realizm polityczny.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska
społeczno-polityczne, prawne i ekonomiczne oraz
wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną
do analizowania oraz wyjaśniania mechanizmów
zachowań człowieka i grup społecznych w życiu
publicznym. Potrafi przykładowo scharakteryzować
idee konserwatywne, liberalne, anarchistyczne czy
totalitarne. Student potrafi opisywać rolę państwa,
jego instytucji i polityki w życiu społeczeństwa. Potrafi
wskazać na założenia doktrynalne funkcji państwa,
społeczeństwa obywatelskiego. Student potrafi
umiejętnie analizować i porównywać społeczne
mechanizmy i zjawiska polityczne w szerokim
kontekście społeczno-kulturowym oraz dzięki
umiejętnościom komparatystyki idei tłumaczyć
mechanizmy ciągłości i zmiany w działaniu
politycznym w perspektywie historycznej
i współczesnej.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potrafi umiejętnie analizować i porównywać
społeczne mechanizmy i zjawiska polityczne
w szerokim kontekście społeczno-kulturowym oraz
tłumaczyć mechanizmy ciągłości i zmiany w działaniu
politycznym w perspektywie historycznej
i współczesnej, mając fundamentalną wiedzę
z zakresu współczesnej myśli politycznej.

POL_K1_K02 egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30
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przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

analiza źródeł historycznych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści wykładów oraz ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:

- Liberalizm w tradycji klasycznej: główne idee, założenia doktrynalne, myśliciele;
liberalizm konserwatywny, liberalizm społeczny, neoliberalizm, libertarianizm;

- Współczesna myśl konserwatywna - geneza, twórcy, nurty, ewolucja doktryny;
neokonserwatyzm; nurty podkreślające wartość wspólnoty – współczesny
komunitaryzm;

- Źródła ideowe, kierunki i przedstawiciele myśli lewicowej; socjalizm, komunizm,
socjaldemokracja, „Nowa Lewica”;

- Nauczanie społeczne Kościoła;

- Totalitaryzmy XX wieku – geneza, istota, komparatystyka;

- Anarchizm – założenia i nurty: anarchoindywidualizm, anarchokolektywizm,
anarchokomunizm, anarchosyndykalizm, anarchokapitalizm;

- Feminizm;

- Ekologizm

- Postmodernizm.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny pozytywna ocena z ćwiczeń, zaliczony egzamin.

ćwiczenia zaliczenie Obecność, aktywność, realizacja zadań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Prawne i etyczne uwarunkowania doradztwa politycznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Doradztwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLgzsdpoS.140.5cd559b43f6e5.19

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poszerzenie wiedzy na temat obszaru związanego z pełnieniem funkcji doradcy politycznego

C2 Omówienie prawnych i etycznych regulacji wpływających na kształtowanie właściwej postawy doradcy
politycznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Zna podstawy prawne regulujące prawa i obowiązki
doradcy politycznego

POL_K1_W04,
POL_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2 Wie jakie normy prawne i etyczne ograniczają
swobodę doradcy politycznego

POL_K1_W04,
POL_K1_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi rozróżnić jakie działania są dozwolone
i etyczne, a które wykraczają poza ramy prawne lub
dobre obyczaje

POL_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U2
Wykorzystać wiedzę z zakresu norm prawnych
i etycznych do wykonywania przykładowych zadań
praktycznych

POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Współpracy w sytuacjach wymagających szybkiego
reagowania i podejmowania istotnych decyzji

POL_K1_K01,
POL_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

analiza aktów normatywnych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Początki doradztwa politycznego w Polsce oraz na świecie W1

2. Prawne uwarunkowania doradztwa politycznego, etyczne zasady obowiązujące
doradców politycznych W1, W2, U1, U2, K1

3. Ćwiczenia praktyczne, zagadnienia wskazane przez studentów stanowiące
uzupełnienie omówionych tematów głównych W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Uczestnictwo w zajęciach, aktywność i współpraca podczas
ćwiczeń praktycznych. Nie przekroczenie limitu 2
nieobecności. Wykonanie projektu zaliczeniowego w małych
zespołach ustalonych podczas zajęć.
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Polityka informacyjna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727e4e106

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
ma podstawową wiedzę z prawa prasowego, prawa
reklamy i nieuczciwej konkurencji oraz prawa
radiofonii i telewizji oraz kodeksu karnego i cywilnego
w zakresie dotyczącym odpowiedzialności za słowo

POL_K1_W04,
POL_K1_W05 frekwencja na zajęciach

W2 niezgodne z prawem metody kreowania wizerunku
medialnego prywatnych firm poprzez kryptoreklamę POL_K1_W04 frekwencja na zajęciach

W3
ma podstawową wiedzę na temat głównych złożeń
polityki informacyjnej państwa i jego organów
w procesie wykonywania funkcji rządzenia

POL_K1_W05 frekwencja na zajęciach



Sylabusy 122 / 352

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zastosować wyniesioną z zajęć wiedzę do analizowania
zjawisk polityki informacyjnej państwa POL_K1_U02 projekt, prezentacja

U2 analizować komunikacyjną działalność organów
państwa oraz organizacji społecznych i instytucji POL_K1_U05 projekt, prezentacja

U3 aktywnie wpływać na kreowanie wizerunku
reprezentowanej firmy lub instytucji POL_K1_U02 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współtworzenia polityki medialnej firmy i instytucji
oraz strategii komunikacji z mediami POL_K1_K01 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmu efektywnej współpracy z mediami
urzędów, instytucji, organów samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw.
Wykład adresowany jest do studentów, zainteresowanych pracą jako osoby
odpowiedzialne za kontakty z mediami w fundacjach , stowarzyszeniach,
organizacjach pożytku publicznego czy prywatnych firmach. Tematyka wykładu
dotyczy m.in. technik kreowania medialnego wizerunku reprezentowanej firmy,
instytucji, organizacji czy partii politycznej, umiejętności redagowania sprostowań,
oświadczeń i komunikatów dla mediów w poczuciu odpowiedzialności za słowo.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, prezentacja, frekwencja
na zajęciach

1. Przedstawienie do oceny strategii polityki informacyjnej
firmy lub instytucji. 2. Przedstawienie do oceny prezentacji
multimedialnej dotyczącej polityki informacyjnej wybranej
instytucji. 3. Frekwencja na zajęciach; dopuszczalna 1
nieobecność w semestrze.
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Stosunki międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda726f211ee

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest omówienie definicji, podstawowych pojęć i głównych zjawisk w zakresie stosunków
międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę nauki o stosunkach międzynarodowych POL_K1_W01 egzamin pisemny
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W2 problematykę uczestników stosunków
międzynarodowych POL_K1_W02 egzamin pisemny

W3 czynniki kształtujących stosunki międzynarodowe POL_K1_W02 egzamin pisemny

W4 problematykę bezpieczeństwa międzynarodowego POL_K1_W02 egzamin pisemny

W5 poblematykę problemy globalnych POL_K1_W02 zaliczenie

W6 funkcjonowanie współczesnego ładu
międzynarodowego POL_K1_W02 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretować główne zjawiska polityczne
współczesnego świata

POL_K1_U01,
POL_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego rozwijania wiedzy w zakresie
stosunków międzynaorodowych POL_K1_K04 egzamin pisemny,

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przedmiot, zakres i funkcje nauki o stosunkach międzynarodowych W1, W2, W3, U1, K1

2. Uczestnicy stosunków międzynarodowych, W2, U1, K1

3. System stosunków międzynarodowych współcześnie i determinanty jego ewolucji, W2, W3, W4, W5, W6,
U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny warunkiem zaliczenia przedmiotu jest złożenie egzaminu pisemnego

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Wywieranie wpływu politycznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Doradztwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLgzsdpoS.140.5cd559b4647a0.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest przekazanie studentom wiedzy na temat różnych odmian wpływu społecznego i politycznego
oraz nabycie umiejętności ich rozpoznawania i posługiwania się. Przedstawione zostaną także wybrane techniki
wywierania wpływu interpersonalnego; psychologiczne podstawy perswazji i wybrane techniki perswazji oraz
manipulacji politycznej. Celem modułu jest także przekazanie wiedzy na temat wywierania wpływu w grupach
i przez grupy, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk takich jak: konformizm grupowy, posłuszeństwo,
stereotypy czy uprzedzenia i ich wpływ na proces polityczny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe definicje wpływu społecznego
i politycznego i manipulacji oraz teorie jej wyjaśniające

POL_K1_W02,
POL_K1_W05,
POL_K1_W06

projekt, dyskusja
podczas zajęć i praca w
małych grupach

W2
psychologiczne podstawy perswazji oraz wybrane
technik perswazji; potrafi je rozpoznać, a także
wykorzystać

POL_K1_W03
projekt, dyskusja
podczas zajęć i praca w
małych grupach

W3
istotę relacji międzygrupowych w polityce (w tym
konformizmu grupowego), rozumie znacznie wpływu
wywieranego przez grupy

POL_K1_W03
projekt, dyskusja
podczas zajęć i praca w
małych grupach

W4
podstawowe definicje stereotypów i uprzedzeń, jak
również ich konsekwencje dla całego procesu
politycznego; zna podstawowe teorie wyjaśniające
wspomniane zjawiska i sposoby ich rozwiązywania

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

dyskusja podczas zajęć i
praca w małych grupach

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się technikami perswazji w osiąganiu
celów w małych grupach

POL_K1_U01,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

dyskusja podczas zajęć i
praca w małych grupach

U2 zaprojektować warunki i proces rozwiązywania
konfliktów społecznych

POL_K1_U05,
POL_K1_U06

dyskusja podczas zajęć i
praca w małych grupach

U3
analizować procesy polityczne przez pryzmat znanych
sobie teorii wyjaśniających procesy wpływu
społecznego

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

projekt, dyskusja
podczas zajęć i praca w
małych grupach

U4
ropoznać podstawowe techniki manipulacji politycznej,
demagogii i wykorzystywania haseł populistycznych
w polityce

POL_K1_U05 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności
w zakresie przyswajanej problematyki, jest świadomy
znaczenia wpływu i manipulacji w życiu społecznym
i politycznym

POL_K1_K03,
POL_K1_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie projektu 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do ćwiczeń 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wprowadzenie do głównych zagadnień. Zachowania polityczne i działania
polityczne; procesy i warunki wpływu społecznego i politycznego. Wpływ
interpersonalny i perswazyjny. Perswazja a manipulacja. Charakterystyka dwóch
systemów myślenia – heurystyki sądzenia.

W1, W2, K1

2. Prawo dysonansu. Prawo zobowiązania (reguła wzajemności). W1, U1

3.
Prawo kontrastu, Prawo oczekiwań, Prawo zaangażowania (zaangażowania i
konsekwencji). Sekwencyjne techniki wpływu społecznego: „stopy w drzwiach”,
„karate”, „niskiej piłki”.

U1, U4

4.
Prawo aprobaty społecznej (społeczny dowód słuszności). Rola i znaczenie
społecznego dowodu, czynniki warunkujące i wzmacniające uleganie dowodom
społecznym, efekt Wertera.

U1, U4

5. Reguła lubienia i sympatii, prawo dobrego kontaktu i doboru słów. Zjawisko
aureoli, związek między atrakcyjnością fizyczną a sympatią. U1, U4

6. Reguła autorytetu. Automatyczne uleganie autorytetom, efekt dehumanizacji,
zjawisko „kapitanozy”. U1, U4

7. Prawo niedoboru (niedostępności). Nacisk z niedostępności i czynniki
wzmacniające, teoria oporu psychologicznego J. Brehma. U1, U4

8. Prawo poczucia wartości, Prawo skojarzeń, Prawo równowagi. U1, U4

9.
Techniki akredytacji politycznej, czyli kariera ludzi z nikąd. Kryteria i warunki
wiarygodności, sposoby skutecznej autoprezentacji i kreowania wizerunku.
Demagogia. Populizm.

U4, K1

10. Dyskredytacja, czyli o złośliwości w polityce. Istota i specyfika dyskredytacji.
Perfidia w polityce. U3, U4, K1

11. Konformizm grupowy i posłuszeństwo. Konformizm – potęga liczebności
(eksperyment S. Ascha). Presja autorytetu (eksperyment S. Milgrama). W3, U1, U2

12.
Stereotypy i uprzedzenia. Definicja stereotypu, struktura i przetwarzanie
informacji stereotypowej, tendencyjne przetwarzanie informacji, zmiana
stereotypu. Uprzedzenia, postawy dyskryminacyjne i rasizm.

W4, U1, U2, U3

13.
Hipoteza kontaktu grupowego. Tożsamość społeczna i postawy międzygrupowe.
Pierwotna i nowa koncepcja modelu kontraktu. Teoria tożsamości społecznej,
teoria autokategoryzacji.

W3, U1, U2

14. Kreowanie wizerunku i wywieranie wpływu w mediach. U2, U3, U4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty
projekt, dyskusja podczas
zajęć i praca w małych
grupach

Zaliczenie modułu składa się z trzech składowych: a) oceny
udziału w dyskusji na zajęciach, oceniane każdorazowo wg
standardowej skali ocen (20% oceny końcowej); b) oceny pracy w
małych grupach na zajęciach, oceniane każdorazowo wg
standardowej skali ocen (30% oceny końcowej); c) projektu
zaliczeniowego (50%) przygotowanego w grupie lub
indywidualnie i będącego scenariuszem dla kampanii wyborczej
indywidualnego kandydata albo partii politycznej (możliwe
wariacje w obrębie tematu) – ocena na podstawie standardowej
skali ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Prawo międzynarodowe publiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda726f4fe24

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem modułu jest wprowadzenie studentów politologii w obszar prawa międzynarodowego publicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna i rozumie istotę stosunków
międzynarodowych

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W2 Student zna i rozumie podstawowe normy prawa
międzynarodowego publicznego POL_K1_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W3 Student posiada wiedzę na temat uczestników
stosunków międzynarodowych

POL_K1_W04,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi poprawnie intepretować normy prawa
międzynarodowego publicznego

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U2
Student potrafi pozyskać informacje na temat
obowiązujących norm prawa międzynarodowego
publicznego

POL_K1_U01,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U3
Student potrafi krytycznie odnieść się
do obowiązujących norm prawa międzynarodowego
oraz sformułować propozycje nowych rozwiązań

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do ciągłego pogłębiania wiedzy
z zakresu prawa międzynarodowego publicznego oraz
przyswajania i analizowania nowych wiadomości
odnoszących się do tej dziedziny wiedzy

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Zadnienia podstawowe prawa międzynarodowego
2. Zarys historii prawa międzynarodowego
3 Źródła prawa międzynarodowego
4. Prawo zwyczajowe. Zasady i ewolucja
5. Umowy międzynarodowe
6. Suwerenność – historia i współczesność
7. Ludność w prawie międzynarodowym
8. Terytorium w prawie międzynarodowym
9. Podmioty w prawie międzynarodowym
10. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych
11. Umowy i organizacje finansowe i gospodarcze współczesnego świata.
12. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych.
13. Prawo konfliktów zbrojnych.
14. Status jednostki w prawie międzynarodowym.
15. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
egzamin ustny

Egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na
które składają się: - treści przekazywane podczas wykładów, -
treści przekazywane podczas ćwiczeń, - wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych. Czas trwania egzaminu: 2 godz. Egzaminy
odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.
Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały
zaliczenie z ćwiczeń.

ćwiczenia
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na
podstawie: a) kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści
wszystkich ćwiczeń b) aktywności w postaci brania udziału w
dyskusji nad zadanymi tekstami, punktowanej każdorazowo i/lub
udziału studenta w projektach przedstawionych przez
prowadzącego ćwiczenia w danym roku akademickim

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Normy, prawo i polityka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda726f82a9f

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest poznanie sposobu funkcjonowania norm w systemach społecznych, zrozumienie roli
i znaczenia prawa w relacjach politycznych oraz uzyskanie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji procesu
tworzenia i stosowania prawa z zastosowaniem różnych metod.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Zna proces historycznej ewolucji organizacji
społecznej i związek pomiędzy tą ewolucją
a powstaniem zjawiska norm prawnych, rozumie rolę
religii w rozwoju społecznym i w rozwoju zjawiska
prawa

POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W2
Rozumie mechanizm powstawania norm prawnych,
zna historyczne i współczesne modele tworzenia
i stosowania prawa oraz społeczne i polityczne
uwarunkowania tych modeli

POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W3 Zna ewolucję społecznej i politycznej roli prawa
w rozwoju politycznym Europy

POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi rekonstruować i analizować problemy związane
z relacją pomiedzy normami prawnymi a religijnymi
w perspektywie historycznej

POL_K1_U02,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U2
Potrafi zidentyfikować i objaśnić odmienność pojęcia
prawa w kontekście filozoficzno-dogmatycznym,
społecznym i politycznym

POL_K1_U01,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U3

Potrafi zidentyfikowaćspecyfikę funkcjonowania prawa
w rzeczywistości politycznej III RP na tle współczesnej
Europy, potrafi zidentyfikować przyczyny kryzysu
państwa prawa i konstytucjonalizmu we współczesnej
Europie

POL_K1_U01,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Uznawania odmienności kulturowych i historycznych,
warunkujących odmienna rolę prawa w systemach
politycznych

POL_K1_K02,
POL_K1_K04

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza problemu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Pojęcie prawa; Prawo jako konstrukt społeczny, uwarunkowany rozwojem
organizacji społecznej człowieka; Prawo, religia i państwo - wzajemne zależności w
rozwoju hisotrycznym; Odmienności w kształtowaniu się organizacji państwowej w
wielkich cywilizacjach i odmienna rola religii i prawa w cywilizacji Chin, Indii,
islamu i Europy; Historyczna ewolucja systemów prawnych; Rodzaje systemów
prawnych; Prawo jako konstrukt społeczny. Rola prawa w systemie społecznym;
Percepcja prawa a jego obowiązywanie; Państwo prawa i rule of law jako wytwór
kultury politycznej Zachodu; Stosowanie prawa. Law in action; Stanowienie prawa
jako zjawisko społeczne; Uwarunkowania polityczne procesu legislacyjnego;
Stanowienie prawa w Polsce jako proces polityczny; Relacje pomiędzy elitą
prawniczą a polityczną; Idea ius scripta i jej krytycy. Konstytucjonalizacja polityki;
Państwo postkomunistyczne i specyfika jego systemu prawnego. Transformacja
polskiego systemu prawnego po 1989 r.;
Polskie reformy sądownictwa po 2015 r

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Przedmiot zaliczany jest na podstawie aktywnej partycypacji w
zajęciach, podczas których studenci zobowiązani sa do
regularnej analizy tekstów i przedstawiania jej wyników oraz do
przygotowania co najmniej jednej prezentacji. Osoby nie
spełniające warunków zaliczenia wg tych kryteriów zobowiązane
są przystąpić do pisemnego zaliczenia w formie kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Retoryka polityczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727567d9b

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Językoznawstwo

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

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- podstawowe pojęcia z zakresu retoryki - cechy
dyskursu politycznego na tle innych odmian
polszczyzny - środki retoryczne używane
we współczesnym polskim komunikowaniu
politycznym

POL_K1_W05 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

-identyfikować, opisywać i porządkować środki
retoryczne używane we współczesnym polskim
dyskursie politycznym - zastosować zdobytą wiedzę
do samodzielnej analizy, oceny i krytycznego osądu
tekstów politycznych - samodzielnie planować rozwój
wiedzy o strategiach retorycznych w języku polityki
oraz poszerzanie kompetencji językowych

POL_K1_U06 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

-sprawnego i etycznego operowania środkami
retorycznymi w pracy zawodowej oraz działalności
publicznej - rozpoznawania nieetycznych zachowań
językowych i przeciwstawiania się im - samodzielnego
budowania funkcjonalnych wypowiedzi politycznych

POL_K1_K03 prezentacja

K2
samodzielnego uzupełniania wiedzy o strategiach
retorycznych w języku polityki oraz rozwijania
kompetencji w tym zakresie

POL_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

- język polityki jako odmiana językowa i kryteria jego wyróżniania
- historia i kształtowanie się polskiego języka polityki
- zmiany, jakie zaszły w polskim języku polityki po 1989 roku
- najważniejsze założenia języka totalitaryzmu w opozycji do funkcjonowania
języka w systemach demokratycznych
- cechy ogólne współczesnego języka polityki
- zróżnicowanie współczesnego języka polityki i jego przyczyny
- pojęcie retoryki, jej historyczne i współczesne rozumienie
- pojęcie perswazji
- podstawowe zasady retoryczne
- rola emocji w perswazji
- podstawowe typy argumentów: argumenty poprawne versus erystyczne
- tropy i figury retoryczne ze szczególnym uwzględnieniem metaforyki politycznej
- manipulacja językowa
- populizm językowy
- niepokojące zjawiska we współczesnym języku polityki i przyczyny jego
negatywnego odbioru społecznego

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja aktywność na zajęciach prezentacja ustne kolokwium zaliczeniowe
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Informacja publiczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727597292

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi poświęconymi dostępowi do informacji
publicznej oraz z rozporządzeniem PE i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów PE, jak również
aktów i uchwał z nimi związanych. Ponadto celem jest poznanie procedur wnioskowania o udzielenie informacji
i zapoznanie się z formami ich udostępniania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
podstawowe normy prawne dotyczące dostępu
do informacji publicznej, w zakresie krajowym
i unijnym

POL_K1_W04 zaliczenie pisemne

W2 sposoby, formy i narzędzia udostępniania informacji
publicznej przez obowiązane podmioty POL_K1_W06 zaliczenie pisemne

W3 zadania mediów publicznych w zakresie informowania
społeczeństwa o sprawach publicznych POL_K1_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozwiązać podstawowe problemy związane
z dostępem do informacji będącej w dyspozycji
podmiotów publicznych

POL_K1_U04 projekt, Obecność na
zajęciach

U2 radzić sobie z prawnymi ograniczeniami związanymi
z udostępnianiem informacji publicznej POL_K1_U05 projekt, Obecność na

zajęciach

U3
wystąpić do określonej instytucji z wnioskiem
o udostępnienie informacji, jak również będzie umiał
odwołać się w razie odmowy dostępu do informacji

POL_K1_U04 projekt, Obecność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
aktywnego uczestnictwa w strukturach społecznych,
w szczególności do pracy w charakterze osoby
odpowiedzialnej za pozyskiwanie lub udostępnianie
informacji publicznej.

POL_K1_K03 projekt, Obecność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi
poświęconymi dostępowi do informacji publicznej oraz z rozporządzeniem PE i
Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów PE, jak również aktów i
uchwał z nimi związanych. Ponadto celem jest poznanie procedur wnioskowania o
udzielenie informacji i zapoznanie się z formami ich udostępniania.

Treści zajęć: pojęcie informacji publicznej; koncepcja informacji publicznej jako
emanacji idei transparentności działania władz publicznych i administracji
publicznej; analiza definicji informacji publicznej; podmioty obowiązane do
udostępniania informacji publicznej; sposoby udostępniania informacji publicznej
(np. BIP); ograniczenia związane z udostępnianiem informacji publicznej; media
publiczne i ich zadania w dostarczaniu informacji o sprawach publicznych i
udostępniania czasu antenowego uprawnionym organom; porównanie
obowiązujących w Polsce i Wielkiej Brytanii rozwiązań dotyczących udostępniania
anten telewizyjnych partiom politycznym; przygotowanie do realizacji oraz
finałowa prezentacja studenckich projektów dotyczących udostępniania informacji
przez obowiązane instytucje lub roli mediów publicznych w dostępie
uprawnionych organów do anteny nadawcy publicznego w Polsce (tematy
projektów zostaną uzgodnione z prowadzącym i będą uzasadnione efektami
kształcenia).

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, projekt,
Obecność na zajęciach

1. Obecność obowiązkowa (ponad połowa wymagana, 1
nieobecność dopuszczalna bez konsekwencji, reszta
usprawiedliwiona i odrobiona; więcej niż 50% nieobecności -
student nie dopuszczony do zaliczenia). 2. Zaliczenie projektu
poświęconego udostępnianiu informacji publicznej i
komunikowaniu się z otoczeniem wybranej instytucji publicznej.
3. Zaliczenie kolokwium pisemnego.
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Eksterminacja Narodu Polskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda7275cd122

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu historii wszelkich aktów przemocy stosowanych przeciwko narodowi polskiemu
przez zaborców i okupantów ziem polskich

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 poszczególne wypadki eksterminowania narodów,
plemion, grup religijnych POL_K1_W03 zaliczenie na ocenę
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W2 znaczenia pojęć eksterminacja, ludobójstwo,
dyskryminacja narodowa

POL_K1_W03,
POL_K1_W04 zaliczenie na ocenę

W3 powody i skutki przeprowadzenia eksterminacji
danego narodu, plemienia, grupy religijnej POL_K1_W03 zaliczenie na ocenę,

projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać analizy doktryn politycznych odnoszących się
do eksterminacji narodu polskiego

POL_K1_U01,
POL_K1_U05 projekt

U2 interpretować teksty ideologiczne stanowiące
teoretyczną podstawę eksterminacji narodu polskiego

POL_K1_U04,
POL_K1_U05 projekt

U3
identyfikować poszczególne wydarzenia
eksterminacyjne z działalnością konkretnych reżimów
politycznych

POL_K1_U01,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wyciągania wniosków na podstawie przeprowadzonej
analizy przypadku-identyfikacji przyczyn i możliwości
przeciwdziałania procesom eksterminacyjnym

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

analiza źródeł historycznych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Formy przemocy stosowane przeciwko narodowi polskiemu - obok działań
wymierzonym przeciwko jednostkom - niszczenie kultury polskiej, istniejących
więzi społecznych, eliminacja języka polskiego i polskiej świadomości narodowej
(germanizacja, rusyfikacja i sowietyzacja), czystki etniczne, wywózki do obozów
koncentracyjnych oraz plany teoretyczne zmierzające do likwidacji narodu
polskiego jako odrębnej formacji kulturowej i etnicznej

W1, U1, U3, K1
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2.
Formalno-prawne podstawy zbrodni ludobójstwa - słuchacze zostaną zapoznani z
podstawowymi aktami i pojęciami prawnymi (np. pojęcie ludobójstwa)
dotyczącymi eksterminacji grup narodowych i społecznych.

W2, U2

3. Społeczne, kulturowe i ekonomiczne skutki eksterminacji narodu polskiego W3, U2, K1

4.

Przykłady eksterminacji ludności polskiej w XX wieku - wykład będzie obejmował
zarówno ciąg antypolskich wydarzeń historycznych, jak i zagadnienia ideologiczne
będące inspiracją działań zaborców i okupantów. Zostaną również ukazane
techniczne metody wyniszczania stosowane przez carat oraz reżimy totalitarne
ZSSR, III Rzeszę i władzę PRL. Sporo uwagi poświęca się też niszczeniu Kościoła i
religii katolickiej (carat, system komunistyczny w ZSSR i PRL, hitleryzm)

W1, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, projekt 1/ Czynne uczestnictwo w zajęciach 60% 2/ Przygotowanie
prezentacji na wybrany temat 40%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać wiedzę historyczną oraz wiedzę o społeczeństwie z zakresu szkoły średniej



Sylabusy 146 / 352

Transformacja mediów w latach 1989-2009
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda72760a062

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie się z procesem zmian politycznych i ustrojowych w polskich mediach w ostatnich czterech dekadach.
Polemika na temat najburzliwszych wydarzeń politycznych tego okresu związanych z radiofonią i telewizją
w Polsce.

C2 Wprowadzenie historyczne w obszarze funkcjonowania mediów w okresie PRL

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
ewolucję systemu prawnego w zakresie transformacji
w mediach, w szczególności posiada wiedzę
o normach i regułach organizujących instytucje
społeczne z dziedziny radiofonii i telewizji

POL_K1_W03,
POL_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W2
Zna zarówno bieżące regulacje związane
z funkcjonowaniem KRRiTV, jak i historyczne
uwarunkowania jej tworzenia

POL_K1_W02,
POL_K1_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Analizować dostępne materiały i współdziałać przy
zaprezentowaniu swojej interpretacji w postaci
prezentacji multimedialnej

POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2 Prognozować dalszy model działania mediów i stojące
przed nim trudności oraz wyzwania. POL_K1_U01 zaliczenie na ocenę,

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Wykorzystania wiedzy na temat elementów
transformacji do uczestniczenia w dyskusjach

POL_K1_K02,
POL_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2
Posługiwania się przedmiotowym językiem politologii
w ramach analizy omawianych zjawisk polityczno-
prawnych

POL_K1_K03 zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. zagadnienia związane z kształtowaniem się radiofonii i telewizji w Polsce w okresie
PRL W1, W2, U2, K1

2.
Regulacje prawne i ich uwarunkowań politycznych u początku lat 90tych. Analiza
zmian zachodzących w kształtowaniu się statusu mediów w Polsce, problemy
związane publiczną oraz prywatną telewizją i radiofonią, rozważania nad
przyszłością abonamentu i mediów publicznych.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
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3. wybrane i wskazane przez studentów wydarzenia polityczne tego okresu, które
znacząco wpłynęły na kształt i formę dzisiejszych mediów. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Uczestnictwo i aktywność na zajęciach oraz opracowanie
projektów na wybrany temat. Przygotowanie prezentacji
multimedialnej i zaprezentowanie jej w czasie zajęć.
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Wielka Brytania: polityka i rządy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda72763d049

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze współczesnymi zagadnieniami ustrojowymi,
politycznymi oraz społeczno-ekonomicznymi Wielkiej Brytanii. Udział w zajęciach pozwoli studentom na uzyskanie
pogłębionej, specjalistycznej wiedzy z zakresu współczesnej brytyjskiej polityki, obejmującej szereg zagadnień
związanych zarówno z wybranymi aspektami polityki wewnętrznej, jak i najważniejszymi problemami polityki
zagranicznej oraz pozycji międzynarodowej Zjednoczonego Królestwa we współczesnym świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
instytucje polityczne Wielkiej Brytanii, ich
funkcjonowanie oraz przebieg zachodzących w nich
procesów decyzyjnych.

POL_K1_W04 zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2 najważniejsze zagadnienia współczesnej brytyjskiej
polityki w jej różnych aspektach POL_K1_W04 zaliczenie pisemne,

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować zróżnicowane zagadnienia polityki
wewnętrznej i zewnętrznej Wielkiej Brytanii POL_K1_U05 zaliczenie pisemne,

zaliczenie

U2 przedstawić pisemną analizę procesów i zjawisk
politycznych POL_K1_U06 zaliczenie pisemne,

zaliczenie

U3
analizować i porównywać programy partyjne
w dziedzinie polityki społeczno-ekonomicznej oraz
zagranicznej i bezpieczeństwa

POL_K1_U06 zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przygotowania analiz eksperckich i prognoz
politycznych POL_K1_K01 zaliczenie pisemne,

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie prac pisemnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do współczesnej brytyjskiej polityki W1, W2, U1, U2, U3, K1

2. Podstawowe podejścia analityczne W1, W2, U1, U2, U3, K1

3. Aktualne tendencje rozwojowe W1, W2, U1, U2, U3, K1

4. Instytucje ustroju konstytucyjnego i reformy ustrojowe W1

5. Partie polityczne i system partyjny U3

6. Wybory i system wyborczy W1, W2, U1, U2, U3, K1

7. Kampanie i zachowanie wyborcze U2, K1
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8. Formy i płaszczyzny partycypacji politycznej obywateli W2, U2, K1

9. Polityka i procesy decyzyjne na poziomie lokalnym U2, K1

10. Wielka Brytania w Unii Europejskiej i wobec Brexitu W1, W2, U1

11. Polityka imigracyjna i zmiany społeczne W2, U1

12. Polityka gospodarcza U1, K1

13. Główne kierunki oraz założenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa W2, U1, U2, K1

14. Najważniejsze bieżące problemy polityczne obecne w debacie publicznej W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w zajęciach oraz
złożenie w wyznaczonym terminie pracy zaliczeniowej w formie
pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne korzystanie z literatury.
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Wartości w polityce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.140.5cd559a8e2158.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pojęcie wartości i jego ewolucję na przestrzeni dziejów POL_K1_W01,
POL_K1_W02 projekt, zaliczenie

W2 zna i rozumie wpływ wartości na procesy
i uwarunkowania decyzji politycznych

POL_K1_W02,
POL_K1_W04 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować wartości z punktu widzenia procesów
politycznych

POL_K1_U01,
POL_K1_U02 zaliczenie
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U2
wytłumaczyć rolę państwa, jego instytucji i polityki
w życiu społeczeństwa oraz umie określić
kompetencje instytucji społeczno-politycznych oraz
znaczenie jednostki w ich działaniu

POL_K1_U01,
POL_K1_U02 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
pogłębiania wiedzy w omawianym zakresie oraz
aktywnego zaangażowania w funkcjonowanie
społeczeństwa obywatelskiego

POL_K1_K01,
POL_K1_K04 projekt, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Wprowadzenie: kontekst polityczny, filozoficzny i teologiczny wartości w
polityce; II. Ład: Co to jest polityka i metapolityka i czy na świecie musi istnieć
władza?; III Wolność: Czy prawda w polityce ogranicza?; IV. Człowiek: Jak osoba
staje się obywatelem?; V. Wspólnota: Sami czy razem? Wybieramy, czy jesteśmy
zdeterminowani?; VI. Historia: Czy historia i to co się dzieje ma jakikolwiek sens?;
VII. Kultura: prymat kultury nad polityką; VIII. Państwo: Kto jest starszy człowiek,
czy państwo?; IX. Pomocniczość: teoria ograniczania, czy rozszerzania pomocy
państwa?; X. Solidarność: Dla innych, z innymi?; XI. Ekonomia: Ograniczenia
mechanizmu popytu i podaży; XII. Instytucje – demokracja, wolny rynek: Czy
struktury mogą grzeszyć?; XIII. Porządek międzynarodowy: Czy globalizacja to
dopust Boży?; XIV. Teologia polityczna czy filozofia polityki?; XV. Podsumowanie:
Jan Paweł II o Polsce i Polakach.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, zaliczenie



Sylabusy 154 / 352

Realizm polityczny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda72769f132

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie konieczność formułowania
własnych sądów wobec zjawisk politycznych POL_K1_W01 zaliczenie pisemne

W2 Student rozumie konieczność głębokiego namysłu nad
polityczną rzeczywistością POL_K1_W03 zaliczenie pisemne

W3 Student zna główne nurty myśli realistycznej POL_K1_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
umie ocenić czy mamy do czynienia z myślą
realistyczną czy utopijną, względnie z innymi
odmianami myśli politycznej (np. z romantyczną,
idealistyczną

POL_K1_U02 zaliczenie pisemne

U2
Student potrafi, zainteresowany poruszaną
problematyką rozwinąć umiejętność uzupełniania
profilów kształcenia

POL_K1_U02 zaliczenie pisemne

U3 Student umie odróżnić realizm od romantyzmu
w polityce POL_K1_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do samodzielnej analizy politycznej
zjawisk pod kątem realizmu politycznego. POL_K1_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza źródeł historycznych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Realizm polityczny, pojęciowo wyróżniony w XIX wieku, jako sposób myślenia i
działania politycznego jest tak stary, jak polityka. Stwarza jednak ogromne
problemy definicyjne, jeśli pragnie się wyjść poza stereotypowe ujęcia. Pierwsze
wykłady poświęcone są odpowiedzi na pytanie, czym jest realizm polityczny.
Następnie prezentowani są główni myśliciele wpisujący się w omawiany nurt od
starożytności (Tukidydes, Polibiusz), przez nowożytność (Machiavelli, Bacon,
Hobbes, Spinoza) po czasy współczesne (Weber, Schmitt, Mosca, Gehlen,
Schumpeter, Aron). Wykład uzupełniany jest prezentacją pryncypiów działania
politycznego polityków-realistów (Talleyrand, Bismarck).

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Obecność i aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Partie polityczne w Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda7276cffc1

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z rolą odgrywaną przez partie polityczne w procesie integracji europejskiej.

C2
Przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania trzech rodzajów podmiotów partyjnych obecnych w systemie
politycznym Unii Europejskiej (partie krajowe, grupy polityczne w Parlamencie Europejskim oraz
pozaparlamentarne europartie).

C3 Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z wpływem wywieranym na partie i systemy partyjne przez
procesy europeizacji i globalizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna genezę, rozwój oraz rolę wypełnianą przez grupy
polityczne oraz pozaparlamentarne europartie
w systemie politycznym Unii Europejskiej

POL_K1_W02,
POL_K1_W06 esej

W2
rozumie ewolucję założeń doktrynalnych grup
politycznych w PE oraz pozaparlamentarnych
europartii

POL_K1_W02 esej

W3
zna regulacje prawne dotyczące funkcjonowania
ponadnarodowych organizacji partii (grup politycznych
w PE, europartii)

POL_K1_W04 esej

W4 rozumie procesy zmian zachodzące w partiach
politycznych pod wpływem europeizacji

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi analizować funkcje wypełniane przez grupy
polityczne i europartie w systemie politycznym UE

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04

zaliczenie ustne, esej

U2
potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie zajęć
i samodzielnej lektury tekstów do przygotowania eseju
z tematyki przedmiotu

POL_K1_U05,
POL_K1_U06 esej

U3 potrafi stosować znane teorii politologiczne do analizy
zachodzących zjawisk POL_K1_U01 zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
udziału w dyskusjach, obrony własnego
stanowiska,przytaczania adekwatnych argumentów,
ale także uznawania innych punktów widzenia
wynikających z odmiennych uwarunkować

POL_K1_K02 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

przeprowadzenie badań literaturowych 9

przygotowanie eseju 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ogólne zasady tworzenia frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim oraz
pozycja prawna i działalność grup politycznych i deputowanych niezrzeszonych W1, W3

2. Cechy charakterystyczne relacji politycznych w PE (istniejące podziały, spójność
grup, mechanizmy konsensualne, zawierane koalicje) W1, W3, U1, U3

3. Rozwój historyczny grup politycznych w Parlamencie Europejskim i skład
polityczny PE obecnej kadencji W1, W2, W3

4.
Wybory do PE ze szczególnym uwzględnieniem wyborów w Polsce oraz relacje
polskich partii z europejskimi „rodzinami” partyjnymi (członkostwo we frakcjach w
PE)

W3, W4, U1, U3

5. Czynniki determinujące stosunek partii krajowych do integracji W2, W4, U2, K1

6. Powstanie, rozwój oraz oblicze ideowe ponadnarodowych federacji partii
politycznych (europartii) W1, W2, W3, U2

7. Prawna instytucjonalizacja europejskich partii politycznych (odnośne uregulowania
traktatowe oraz rozporządzenie regulujące ich status) W3, U2

8. Kryteria rejestracji, przegląd istniejących obecnie europartii (m. in.: EPP, PES,
ALDE, AECR, EFA, EGP, EFA, EUL) oraz zasady ich finansowania W3

9. „Fundacje polityczne na poziomie europejskim” jako zaplecze dla europejskich
partii politycznych W1, W3, U1

10. Europejskie partie polityczne jako struktury wielopoziomowe W3, W4, U1, U2, U3

11. Zagadnienie „europejskiego systemu partyjnego” i perspektywy jego rozwoju W3, W4, U1, U3

12. Wpływ integracji europejskiej (oraz globalizacji) na krajowe partie polityczne W4, U3, K1

13. Europeizacja polskich partii politycznych na tle innych państw Europy Środkowo-
Wschodniej W2, W4, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, esej

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo. W pierwszej kolejności
brany jest pod uwagę udział i aktywność studentów w trakcie zajęć.
Każdorazowo będzie punktowana znajomość zalecanych tekstów, udział
w dyskusjach, umiejętność argumentowania, rozwiązywania problemów
oraz wnioskowania. Drugi etap polega na przygotowaniu pracy
zaliczeniowej w formie eseju (o objętości co najmniej 5 stron), który
powinien być samodzielną analizą na powiązany z przedmiotem temat,
uzgodniony z prowadzącym. Należy przy tym wykorzystać pojęcia i
teorie, z którymi student został zapoznany w trakcie kursu oraz
wiadomości zdobyte w wyniku samodzielnego studiowania literatury.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa



Sylabusy 161 / 352

Muzułmanie w świecie zachodnim – problemy adaptacji i integracji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda72770d397

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o kulturze i religii

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

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem konwersatorium jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką islamu europejskiego, wielokulturowości
społeczeństw Zachodu oraz przyjmowanymi przez poszczególne państwa modelami integracji mniejszości
muzułmańskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Zna przyczyny, typologię, dynamikę imigracji
muzułmańskiej w krajach Europy Zachodniej. Zna
korzenie i trendy rozwoju "islamu rodzimego"
w Europie.

POL_K1_W03,
POL_K1_W07 projekt, prezentacja

W2 Zna i rozumie czynniki kształtujące wzajemne relacje:
cywilizacja islamu-Zachód.

POL_K1_W03,
POL_K1_W07 projekt, prezentacja

W3
Rozumie kontrowersyjne kwestie w islamie,
stanowiące „barierę” w recepcji wartości i stylu życia
Zachodu

POL_K1_W03,
POL_K1_W07 projekt, prezentacja

W4 Zna i rozumie pojęcia islamofobii i okcydentofobii POL_K1_W03,
POL_K1_W07 projekt, prezentacja

W5
Zna charakterystykę społeczności muzułmańskich
w wybranych krajach: profil społeczno ekonomiczny i 
ogólną sytuację prawną

POL_K1_W02,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi analizować bieżące wydarzenia
społeczno-polityczne w sposób obiektywny i rzeczowy

POL_K1_U01,
POL_K1_U05 projekt, prezentacja

U2
Student potrafi we współpracy grupowej przygotować
raport na temat mniejszości muzułmańskiej
w wybranym kraju Europy

POL_K1_U01,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do rzeczowej dyskusji na temat
wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata
i doboru argumentów popartych wiedzą wolną
od stereotypów i uproszczeń.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02 projekt, prezentacja

K2
Student jest gotowy do współdziałania w środowisku
międzykulturowym, prawidłowo odczytuje kody
kulturowe charakterystyczne dla komunikacji
międzynarodowej.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03

projekt, prezentacja

K3 Student jest gotów do dalszego pogłębiania wiedzy
z zakresu innych religii/ kultur.

POL_K1_K01,
POL_K1_K04 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 15

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przyczyny, typologia, dynamika imigracji muzułmańskiej w krajach Europy
Zachodniej W1, U1, U2, K1

2. Islam a Zachód- relacje w perspektywie historycznej oraz współcześnie, czy
„zderzenie cywilizacji” jest nieuniknione? W2, U1, K1, K2

3.
Kontrowersyjne kwestie w islamie. Aspekty kulturowo- religijne islamu jako
„bariera” w recepcji wartości i stylu życia Zachodu
Charakter i wymiar islamofobii w Europie

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

4.

Społeczności muzułmańskie w wybranych krajach: profil społeczno-ekonomiczny,
ogólna sytuacja prawna, islam w przestrzeni publicznej, stopień indywidualizacji
obyczajowej, stopień asymilacji i akulturacji i na przykładzie wybranych krajów (
Francja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Belgia, Holandia, Szwecja,
USA)

W2, W3, W5, U1, K3

5. Tradycje polskiego islamu. Aktualna imigracja muzułmańska w Polsce W1, W5, U1, U2, K1, K2,
K3

6. Muzułmanie na Zachodzie-perspektywy współistnienia, scenariusze. Koncepcje
euro-islamu: Tariq Ramadan, Bassam Tibi W2, W4, U1, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, prezentacja

Zaliczenie składa się z dwóch elementów: 1)Prezentacja przygotowana
przez studenta/grupę studentów na zaproponowany przez prowadzącego
temat 2) Aktywne uczestnictwo w dyskusji, potwierdzające
zaznajomienie się studenta z przygotowanymi przez prowadzącego
tekstami. Ocena końcowa jest wyliczana na podstawie średniej
arytmetycznej ocen cząstkowych ( skala 2-5) uzyskanych z dwóch wyżej
wymienionych elementów
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Prognozowanie i analiza polityczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727744d97

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przede wszystkim stworzenie fundamentów dla rozwinięcia praktycznych umiejętności
potrzebnych do realizacji procesu analizy informacji.

C2 Opanowanie techniki (w tym narzędzi informatycznych) służących do podnoszenia jakości prowadzonych analiz.

C3
Celem kursu jest również przekazanie wiedzy z zakresu: procesu poznawczego i ograniczających go uprzedzeń
heurystycznych, pracy zespołu analitycznego, gromadzenia, weryfikowania i przetwarzania informacji oraz ich
efektywnego prezentowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Po zakończeniu modułu student będzie wiedzieć jak
i jakiego rodzaju uprzedzenia heurystyczne wpływają
na proces poznawczy i jak im przeciwdziałać

POL_K1_W01 projekt

W2
Po zakończeniu modułu student będzie posiadał
wiedzę o tym jakie cechy charakteryzują prawidłowo
skonstruowany produkt analityczny

POL_K1_W01 projekt

W3 Po zakończeniu modułu student będzie znał własną
„perspektywę czasową” POL_K1_W03 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Po zakończeniu modułu student będzie posiadał
umiejętności samodzielnego gromadzenia,
selekcjonowania, porządkowania, weryfikacji
i wykorzystywania danych i informacji, tak by
przetworzyć je w wartościową wiedzę.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt, raport,
prezentacja

U2
Po zakończeniu modułu student będzie potrafił
opracowywać wstępne produkty analityczne
i efektywnie je prezentować

POL_K1_U03,
POL_K1_U06

projekt, raport,
prezentacja

U3

Po zakończeniu modułu student będzie potrafił
posłużyć się wybranymi metodami, technikami oraz
programami komputerowymi wspomagającymi proces
analizy informacji i przygotowania produktów
analitycznych

POL_K1_U06 projekt, raport,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Po zakończeniu modułu student będzie student będzie
gotów do pracy w niewielkim zespole analitycznym

POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

projekt, raport,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 8

zbieranie informacji do zadanej pracy 8

przygotowanie do zajęć 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia analizy politycznej oraz
prognozowania. W1, W2

2. Poznanie "perspektyw czasowych" W3, K1

3. Kluczowe wyzwania dla przyszłości polskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej U1, U2, U3

4.
Z wykorzystaniem autorskiej metodologii prowadzącego przeprowadzenie analizy
tematów wskazanych przez uczestników kursu.
(Przedmiotem dociekań będą zagadnienia związane głównie z wewnętrznym
wymiarem polskiej polityki).

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, raport,
prezentacja

Każde z realizowanych w trakcie kursu zadań będzie oceniane.
Finalna ocena będzie wynikać z ilości uzyskanych punktów. •
Aktywność i zaangażowanie w trakcie zajęć (25/100) • Stworzenie
mapy trendów oraz analiza korelacji (20/100) • Omówienie
wskazanych publikacji (20/100) • Wypełnienie modelu analitycznego
na zajęcia (20/100) • Omówienie jednej z książek (15/100) dst:
51–55 dst+: 56–65 db: 66–76 db+: 77–87 bdb: 88–100 (decyduje
aktywność) Aby uzyskać zaliczenie konieczne jest wykonanie
wszystkich ćwiczeń. Dopuszczalna jest jedna nieobecność
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Polska myśl polityczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL5CDBEF43A8BD8S.100.5cd559aa0e10b.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z kierunkami polskiej myśli politycznej od XIX wieku do czasów współczesnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 poszczególne kierunki polskiej myśli politycznej POL_K1_W01,
POL_K1_W02

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej
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W2 znaczenie myśli politycznej w dziejach Polski POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej

W3 czym może grozić konflikt pomiędzy odrębnymi
nurtami politycznymi

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać analizy doktryny poszczególnych kierunków
politycznych

POL_K1_U03,
POL_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U2 interpretować podstawowe teksty programowe
poszczególnych partii politycznych

POL_K1_U03,
POL_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U3 wykorzystywać informacje medialne dotyczące partii
politycznych

POL_K1_U01,
POL_K1_U05 esej

U4 prognozować dalszy rozwój istniejących partii
politycznych

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U06

esej

U5 identyfikować poszczególne enuncjacje ideologiczne
z konkretnymi partiami politycznymi

POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 formułowania wizji ustroju politycznego i społeczno-
ekonomicznego oraz modeli polityki zagranicznej

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie eseju 10

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Charakterystyka kierunków polskiej myśli politycznej od XIX wieku do czasów
współczesnych, ukazując ich główne ogniwa rozwojowe, ciągłość i przemiany W1, W2, U1, U2

2. Analiza formułowanych wizji ustroju politycznego i społeczno-ekonomicznego oraz
modelu polityki zagranicznej W3, U3, U4, U5

3.
Historia i kierunki polskiej myśli politycznej: konserwatyzm i monarchizm;
nacjonalizm oraz nurty pokrewne; myśl państwowa (piłsudczykowska); liberalizm i
demoliberalizm; myśl chadecka oraz nurty nawiązujące do nauczania społecznego
Kościoła katolickiego; myśl ruchu ludowego; socjalizm; myśl komunistyczna

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Obecność na wykładach - powyżej 50%

ćwiczenia zaliczenie pisemne, esej Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać wiedzę historyczną oraz wiedzę o społeczeństwie z zakresu szkoły średniej
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Warsztaty reportera TV
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727e9db1b

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe etapy tworzenia informacji w mediach
elektronicznych, począwszy od etapu dokumentacji
poprzez realizację zdjęć i montaż elektroniczny

POL_K1_W05
aktywny udział w
dyskusji, frekwencja na
zajęciach

W2 organizację pracy redakcyjnej w mediach
audiowizualnych POL_K1_W06

aktywny udział w
dyskusji, frekwencja na
zajęciach

W3 zasady redagowania programów informacyjnych oraz
prezentowania wiadomości na antenie POL_K1_W06

aktywny udział w
dyskusji, frekwencja na
zajęciach



Sylabusy 171 / 352

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zastosować wyniesioną z zajęć wiedzę do analizowania
przekazów informacyjnych w mediach publicznych,
społecznych i komercyjnych

POL_K1_U01 projekt

U2
redagować informacje, opracowywać depesze
agencyjne w procesie tworzenia własnych relacji
reporterskich

POL_K1_U04 projekt

U3
posługiwać się zdobytą wiedzą do prowadzenia
wywiadu telewizyjnego, relacjonowania wydarzeń
na żywo, oraz prezentowania informacji w serwisach
mediów lokalnych i regionalnych

POL_K1_U04 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uczestniczenia w projektach związanych z tworzeniem
i realizacją materiałów informacyjnych
i publicystycznych

POL_K1_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

przygotowanie dokumentacji 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem ćwiczeń jest praktyczne przygotowanie studentów specjalności
dziennikarskiej, do wykonywania zawodu dziennikarza.
Formuła zajęć zakłada poznanie natury mediów elektronicznych, omówienie
procesu ich transformacji na tle zmian politycznych, roli w zakresie funkcji kontroli
władzy oraz zadań określanych przez decydenta politycznego na przykładzie
Polski i wybranych krajów europejskich.
Studenci omawiają podczas zajęć fragmenty monografii dotyczącej technik
tworzenia programów informacyjnych, zasad redagowania informacji,
przedstawiania stanowisk obu stron, uwzględniania opinii niezależnych ekspertów,
w celu rzetelnego relacjonowania faktów, w poczuciu odpowiedzialności za słowo.
Zadaniem studentów, jest dokumentowanie i przygotowywanie na każde zajęcia,
własnych tekstów informacyjnych z zakresu problematyki społecznej, politycznej,
gospodarczej czy kulturalnej, a więc pisanie o sprawach, które w opinii przyszłych
dziennikarzy, mogłyby zainteresować opinię publiczną.

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

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
projekt, aktywny udział w
dyskusji, frekwencja na
zajęciach

1. Przedstawienie do oceny minimum pięciu własnych,
zdokumentowanych relacji reporterskich. 2. Frekwencja na
zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność w semestrze). 3.
Aktywny udział w dyskusji dotyczącej warsztatu reportera
telewizyjnego w zakresie tworzenia i redagowania programu
informacyjnego.
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Think tanki w Polsce i na świecie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Doradztwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLgzsdpoS.180.5cd559b4cef86.19

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z problematyką związaną z funkcjonowaniem think tanków, zarówno w Polsce jak
i w innych państwach, a w szczególności w USA, Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech, a także w Unii Europejskiej.

C2 Słuchacze zostaną zaznajomieni z definicjami, funkcjami i typologiami think tanków, a także etapami ich rozwoju

C3 Przekazanie wiedzy z zakresu miejsca i roli think tanków w systemie społeczno-politycznym oraz ich relacji
z innymi elementami systemu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna pojęcie oraz typologie think tanków
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06

prezentacja

W2 rozumie różnice pomiędzy think tankami oraz innymi
organizacjami i grupami lobbingowymi

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie ustne,
prezentacja

W3 zna uwarunkowania społeczne i polityczne wpływające
na powstawanie i rozwój think tanków

POL_K1_W03,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

prezentacja

W4
rozumie sposób funkcjonowania i znaczenie think
tanków dla systemu politycznego oraz społeczeństwa
obywatelskiego

POL_K1_W02,
POL_K1_W05,
POL_K1_W07

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi analizować miejsce i rolę think tanków
w systemie społeczno-politycznym

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie ustne,
prezentacja

U2 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną
do zaprezentowania wybranego think tanku

POL_K1_U05,
POL_K1_U06 prezentacja

U3 potrafi wyjaśnić różne aspekty niezależności think
tanków

POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do podejmowania aktywności w think
tanakch oraz innych organizacjach społeczeństwa
obywatelskiego

POL_K1_K01,
POL_K1_K03 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 11

przygotowanie prezentacji multimedialnej 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definicje, funkcje, typologie think tanków oraz ich geneza i etapy rozwoju W1, W3, U3

2. Miejsce i rola think tanków w systemie społeczno-politycznym oraz ich relacje z
innymi elementami systemu W3, U1

3. Think tanki a partie polityczne, organizacje pozarządowe oraz grupy lobbingowe W2, W3

4. Metodologia ustalania rankingów think tanków oraz sposoby szkolenia
pracowników W4, U3, K1

5. Anglosaski model organizacji typu think tank W3, W4, U1, U3

6. Funkcjonowanie think tanków w systemie politycznym USA W3, W4, U1

7. Funkcjonowanie fundacji politycznych w Niemczech W2, W3, W4, U1, U3

8. Regulacje prawne i rozwój think tanków w Polsce W2, W3

9. Charakterystyka sektora think tanków w Polsce W2, W4, U1, U2, K1

10. Fundacje polityczne w Unii Europejskiej W2, W3, W4, U1

11. Egzemplifikacja wybranych think tanków w Polsce i na świecie W1, W3, W4, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne,
prezentacja

Na zaliczenie konwersatorium składa się: 1) Aktywność podczas
zajęć w postaci brania udziału w dyskusjach na bazie
przeczytanych tekstów, argumentowanie swojego stanowiska
(punktowane każdorazowo po zajęciach) 2) Przygotowanie i
przedstawienie prezentacji poświęconej wybranemu think
tankowi

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Kultura języka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda726fe07a7

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- podstawowe pojęcia wiedzy o języku - tendencje
rozwojowe współczesnej polszczyzny ze szczególnym
uwzględnieniem komunikowania politycznego - zasady
rządzące poszczególnymi systemami języka polskiego
i najczęstsze przypadki ich naruszania

POL_K1_W05 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

- identyfikować i poddawać krytycznemu osądowi
nowe zjawiska w języku polskim - zastosować poznane
pojęcia w opisie zjawisk językowych - potrafi
przygotowywać poprawne językowo i funkcjonalne
teksty, szczególnie w zakresie komunikowania
politycznego

POL_K1_U06 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
- aktywnego uczestnictwa językowego w życiu
publicznym - etycznych zachowań językowych w pracy
zawodowej i działalności publicznej

POL_K1_K03 prezentacja

K2 -dalszego uzupełniania wiedzy o języku orazrozwijania
kompetencji językowych POL_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- podstawowe pojęcia wiedzy o języku
- rola języka w rozumieniu rzeczywistości i w życiu społecznym
- etyka słowa
- pojęcie językowego obrazu świata
- tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny
- norma językowa, uzus, błąd językowy
- kryteria poprawności językowej
- zasady rządzące systemem fonetycznym polszczyzny i mechanizmy najczęściej
popełnianych błędów fonetycznych
- najczęściej popełniane błędy fleksyjne i mechanizmy ich powstawania
- zasady rządzące odmianą nazw własnych, polskich i obcych
- frazeologia polska i najczęstsze błędy popełniane w tym zakresie
- elementy składające się na znaczenie słowa
- błędy leksykalne i mechanizmy ich powstawania
- tendencje rozwojowe polskiego systemu leksykalnego i ich krytyczna ocena
- zróżnicowanie współczesnej polszczyzny

W1, U1, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja - obecność na zajęciach - wygłoszenie prezentacji - udział w dyskusjach -
kolokwium zaliczeniowe
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Komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727ed0256

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej charakteru, przebiegu i uczestników procesów
komunikowania politycznego w cyberprzestrzeni. Studenci rozwiną swoje politologiczne zainteresowania
w wybranym przez siebie, korespondującym z zaplanowanymi treściami, kierunku.

C2 Studenci zdobędą umiejętność analizowania zjawisk elektronicznej komunikacji politycznej, identyfikowania ich
uwarunkowań i omawiania konsekwencji wykorzystania cyfrowych narzędzi dla przebiegu procesów politycznych.

C3
Celem jest również ćwiczenie przez studentów umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi,
prezentacjami multimedialnymi oraz tworzeniem materiałów medialnych w ramach dwóch gatunków
publicystycznych: relacji i eseju dziennikarskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
rolę nowych mediów cyfrowych w procesach
funkcjonowania władz państwowych i organizacji
politycznych

POL_K1_W05 projekt, esej, udział w
dyskusjach

W2
podstawowe technologie cyfrowe i usługi internetowe
wykorzystywane we współczesnej komunikacji
politycznej

POL_K1_W05 projekt, udział w
dyskusjach

W3 szanse i zagrożenia płynące z wykorzystywania przez
podmioty polityczne narzędzi cyfrowej komunikacji POL_K1_W06 projekt, esej, udział w

dyskusjach

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się zdobytą wiedzą do identyfikowania
i analizowania komunikacyjnej działalności instytucji
państwowych w nowych mediach

POL_K1_U01,
POL_K1_U02

projekt, esej, udział w
dyskusjach

U2
wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizowania
i wyjaśniania internetowej działalności komunikacyjnej
partii politycznych i innych organizacji społecznych

POL_K1_U01,
POL_K1_U02

projekt, esej, udział w
dyskusjach

U3
porównywać ze sobą działania komunikacyjne online
aktorów politycznych i prognozować ich potencjalne
konsekwencje dla działalności tych aktorów

POL_K1_U05 projekt, udział w
dyskusjach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w zespołach kreujących komunikację instytucji
politycznych i publicznych w cyberprzestrzeni POL_K1_K01 projekt, udział w

dyskusjach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie eseju 10

Przygotowanie prac pisemnych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie, przedstawienie problematyki zajęć, zadań dla studentów,
metod realizacji zadań. Dyskusja wprowadzająca.

2. Netokracja - nowa elita władzy? (tekst przewodni: A. Bard, J. Soderqvist,
Netokracja, rozdz. III). Dyskusja nad tematami wystąpień studentów.

3. Kampanie wyborcze w cyberprzestrzeni w Polsce.

4. Kampanie wyborcze w cyberprzestrzeni na świecie.

5. Partie polityczne w cyberprzestrzeni.

6. Liderzy polityczni w cyberprzestrzeni.

7. Instytucje państwa w cyberprzestrzeni.

8. Aktywność obywatelska w cyberprzestrzeni.

9. Prawicowy radykalizm polityczny w cyberprzestrzeni.

10. Lewicowy radykalizm polityczny w cyberprzestrzeni.

11. Polityczne user generated content w nowych mediach.

12. Polityczny visual content marketing w nowych mediach.

13. Serwisy społecznościowe a polityka – budowanie więzi poprzez komunikację.

14. "Fake-newsy", "postprawda", fact-checking, propaganda a cyberprzestrzeń.

15. Przyszłość demokracji - prognozy wobec funkcjonowania demokracji w erze
cyfrowej rzeczywistości online.

W ramach zajęć początkowych (spotkanie 1-2) studenci będą wybierać
zagadnienie (pkt. 3-15) i uściślać tematy swoich wystąpień (prezentacji) tak, aby
każde wystąpienie było efektem pogłębionej refleksji się nad konkretnym
problemem. W zależności od liczebności grupy temat może być opracowany przez
1 lub 2 studentów.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, przygotowanie tekstów dziennikarskich



Sylabusy 182 / 352

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, esej, udział
w dyskusjach

Warunki uzyskania zaliczenia: 1. Przygotowanie i przedstawienie w
ustalonym terminie prezentacji multimedialnej i ustnej na zadany temat
(korespondujący z treściami modułu, prezentację może przygotować 1
lub 2 osoby w zależności od liczebności grupy; szczególnie ważne w
ocenie prezentacji, poza wyczerpaniem tematu, jest osiągnięcie efektu
zainteresowania publiczności i skłonienie jej do dyskusji; brak dyskusji
po wystąpieniu obniża ocenę (maks. 20 pkt; min. do zaliczenia warunku
11 pkt.). 2. Napisanie i złożenie najpóźniej na ostatnich zajęciach eseju
poświęconego analizie komunikacji wybranego podmiotu politycznego w
nowych mediach (temat ustalony z prowadzącym, korespondujący z
treściami modułu, 5-7 stron); (maks. 10 pkt; min. do zaliczenia warunku
6 pkt.). 3. Napisanie i złożenie najpóźniej na ostatnich zajęciach dwóch
relacji dziennikarskich z wystąpień innych studentów; (maks. 2x5 pkt;
min. do zaliczenia warunku 2x3=6 pkt.); objętość 1-2 strony A4 4.
Aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach, notowana przez
prowadzącego i wliczana do oceny ogólnej) (maks. 5 pkt; min. do
zaliczenia warunku - brak). Skala ocen: 1. 45-42 pkt – 5.0 2. 41-38 pkt –
4.5 3. 37-33 pkt – 4.0 4. 32-28 pkt – 3.5 5. 27-23 pkt – 3.0 6. 22 i mniej –
2.0 Warunki dopuszczenia do zaliczenia: 1. Obecność na minimum
połowie zajęć; 2. Usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli
więcej niż 2, nie więcej niż połowa zajęć). Niezależnie od nieobecności
student musi oddać do oceny wszystkie zalecone teksty i wygłosić
prezentację. Odpracowywanie nieobecności polega na przestudiowaniu
dodatkowych tekstów przewodnich lub na dodatkowych zadaniach
pisemnych.
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Tworzenie komunikatów informacyjnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Doradztwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLgzsdpoS.180.5cd559b4f2e6b.19

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna podstawowe rodzaje komunikatów
informacyjnych. POL_K1_W05 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

W2
student rozumie różnice w zastosowaniu
poszczególnych rodzajów komunikatów z zależności
od potrzeb reprezentowanej instytucji.

POL_K1_W06 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3 student zna zasady relacjonowania wydarzeń
związanych z działalnością reprezentowanej instytucji. POL_K1_W05 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 redagować teksty, opracowywać materiały własne
instytucji i urzędów w celu udostępnienia ich mediom. POL_K1_U06 projekt

U2 redagować sprostowania i zna zasady ich publikacji
w środkach masowego komunikowania.. POL_K1_U06 projekt

U3
student uczestniczy w poszczególnych etapach
procesu gromadzenia i dokumentowania informacji
niezbędnych w komunikacji firmy, urzędu, partii
politycznej z mediami.

POL_K1_U06 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student uczestniczy w grupowych projektach
związanych z komunikowaniem w sytuacjach
kryzysowych.

POL_K1_K01 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

Przygotowanie prac pisemnych 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Określanie istoty komunikatu – określenie celu, adresatów, potrzebnego czasu,
narzędzi, zakresu odpowiedzialności; Omówienie podstawowych rodzajów
komunikatów informacyjnych; Press advisory - omówienie prac domowych,
korekty, dyskusja; Press release - omówienie prac domowych, korekty, dyskusja;
Backgrounder - omówienie prac, domowych korekty, dyskusja; Fact sheet -
omówienie prac, domowych korekty, dyskusja; Komunikat dla mediów w sytuacji
kryzysowej -praca wspólna, praca w zespołach; Zestaw materiałów dla mediów
(press kit) - podsumowanie; Komunikaty urzędowe i biuletyny informacji
publicznej – specyfika; Redagowanie sprostowań i stosowanie ich jako
instrumentu reakcji na nieprawdziwe lub nieścisłe doniesienia medialne;
Przestrzeń i czas komunikacji: organizacja konferencji prasowych, briefingów;
Analiza działalności wybranej firmy lub instytucji i selekcjonowanie wydarzeń w
celu pozyskania zainteresowania mediów; Monitoring doniesień medialnych
dotyczących działalności wybranych instytucji.

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

Metody nauczania:

metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

1. Obecność na zajęciach 2. Ocena wykonanych materiałów
informacyjnych 3. Ocena i terminowość dostarczenia zestawu
materiałów dla mediów w wersji ostatecznej (po korektach,
uwagach i omówieniu). 4. Ocena przygotowania na zajęcia, pracy w
grupach i ich efektów. 5. Możliwe inne metody sprawdzenia nabycia
wiedzy - krótkie kolokwia pisemne lub ustne (szczególnie w
przypadkach nieprzygotowania na zajęcia z tekstem przewodnim).
Warunki dopuszczenia do zaliczenia: obecność na minimum połowie
zajęć; usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli więcej
niż 1). Niezależnie od nieobecności student musi oddać do oceny
wszystkie zalecone teksty i wykonać wszystkie zalecone zadania.
Odpracowywanie nieobecności polega na przestudiowaniu
dodatkowych tekstów przewodnich lub na dodatkowych zadaniach
pisemnych.
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Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda72701cf29

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat sposobu, w jaki powinno się prowadzić pracę naukową,
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej i problematyki granic swobody prowadzenia
działalności naukowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe zagadnienia z zakresu prawa ochrony
własności intelektualnej POL_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
kazus

W2 granice swobody prowadzenia działalności naukowej POL_K1_W04
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
kazus

W3 czym jest praca naukowa POL_K1_W04
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
kazus

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zgodnie z prawem korzystać z cudzej własności
intelektualnej POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do prowadzenia własnych badań naukowych POL_K1_K03,
POL_K1_K04 kazus

K2 przygotowania pracy dyplomowej POL_K1_K03,
POL_K1_K04 kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 35

przygotowanie do zajęć 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przedmiotem zajęć jest problem, w jaki sposób prowadzić pracę naukową, ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej.

- czym jest nauka i praca naukowa?
- stopnie i tytuły naukowe
- specyfika badań prowadzonych na gruncie nauk społecznych na przykładzie
nauk prawnych i politycznych
- ograniczenia swobody działalności naukowej
- czym jest własność intelektualna?
- zarys prawa autorskiego (utwór, dozwolony użytek chronionych utworów,
plagiat)
- zarys prawa własności przemysłowej

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
kazus

warunkiem zaliczenia jest uzyskanie
pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
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Dziennikarstwo gospodarcze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727f1719c

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe formy i narzędzia komunikacji
gospodarczej w nowych mediach cyfrowych POL_K1_W05 Frekwencja na zajęciach

W2 zasady analizowania sposobów i warunków
inwestowania na giełdzie papierów wartościowych POL_K1_W06 Frekwencja na zajęciach

W3 modele funkcjonowania rynków finansowych
i kapitałowych POL_K1_W06 Frekwencja na zajęciach

W4
zasady komunikacji międzybankowej oraz agencji
światowych specjalizujących się w tematyce
ekonomicznej, takich jak np. Reuters

POL_K1_W06 Frekwencja na zajęciach
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

wyjaśniać, komentować i analizować zjawiska
i wydarzenia ekonomiczne (kongresy, sympozja
o tematyce gospodarczej), z uwzględnieniem opinii
przedsiębiorców, ale także analityków, ekspertów czy
przedstawicieli związków zawodowych w formie
pisemnej (artykuł publicystyczny)

POL_K1_U01 projekt

U2 objaśniać, interpretować i analizować działalność
podmiotów komunikacji gospodarczej (firm i instytucji) POL_K1_U05 projekt

U3
współdziałać w ramach redakcji prasowej w celu
przekazywania społeczeństwu podstawowej wiedzy
o zjawiskach gospodarczych

POL_K1_U06 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
analizowania zjawisk i wydarzeń gospodarczych
w poczuciu odpowiedzialności za słowo oraz ich
wpływu na system polityczny państwa

POL_K1_K03 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Celem pracowni jest poznanie warsztatu dziennikarza ekonomicznego oraz
różnych aspektów pisania o gospodarce, w tym np. promowania w mediach
niekomercyjnej i prospołecznej działalności regionalnych czy lokalnych firm i
przedsiębiorstw, ich udziału w akcjach charytatywnych, wspieraniu kultury czy
sportu.
Konwersatorium ma nauczyć wyjaśniania i komentowania zjawisk ekonomicznych,
z uwzględnieniem opinii przedsiębiorców, ale także analityków, ekspertów czy
przedstawicieli związków zawodowych .
Celem konwersatorium jest także zwrócenie uwagi przyszłych dziennikarzy na
działalność organizacji pracodawców na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i
aktywizacji regionów dotkniętych strukturalnym bezrobociem, poprzez
zainteresowanie czytelników inwestycjami w specjalnych strefach ekonomicznych,
działaniami proekologicznymi firm czy organizacją kursów dla bezrobotnych oraz
szkoleń, podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników w warunkach silnej
konkurencji.
Konwersatorium adresowane jest zarówno do studentów, zainteresowanych pracą
jako przyszli dziennikarze, specjalizujący się w problematyce gospodarczej, ale
także osób odpowiedzialnych za kontakty z mediami w prywatnych firmach czy
przedsiębiorstwach.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, prezentacja,
Frekwencja na zajęciach

1. Przedstawienie do oceny dwóch artykułów
publicystycznych prezentujących wybrane wydarzenia
gospodarcze. 2. Przedstawienie do oceny prezentacji ustnej
dotyczącej wybranej problematyki ekonomicznej. 3.
Frekwencja na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność w
semestrze).
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Pozyskiwanie i przetwarzanie danych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Doradztwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLgzsdpoS.180.5cd559b525ee3.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tematem procesu i metod powiązania informacji z wiedzą,
zagadnienia organizacji pozyskiwania danych, zapoznania studenta z typami różnych baz danych, oceną
przydatności danych, formularzami i kwerendami, komputerowo wspomaganym gromadzeniem i przetwarzaniem
danych, www jako bazą danych, sieciami semantycznymi, metodami prezentacji wiedzy, a także istotą i celem
tworzenia raportów oraz zaletami i wadami rozmaitych technik prezentacji wyników pomiarów i wizualizacją
wiedzy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 EK 1: zna podstawowe metody analizy danych
i posiada umiejętność zastosowania tych metod POL_K1_W04 raport

W2 EK 2: zna różne rodzaje baz danych ich zastosowania
i sposoby wydobywania z nich informacji

POL_K1_W03,
POL_K1_W04 raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1
EK 2: zna podstawowe programy do analizy danych
i posiada umiejętność posługiwania się tymi
programami

POL_K1_U03 raport

U2 EK 3: kreatywnie rozwiązuje problemy związane
z gromadzeniem oraz przetwarzaniem danych POL_K1_U04 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
EK 5: zna metody prezentacji wiedzy, ich ograniczenia
dzięki czemu wie które z nich stosować w określonych
sytuacjach

POL_K1_K04 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie raportu 15

przeprowadzenie badań literaturowych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści modułu obejmują następujące zagadnienia: powiązanie informacji z wiedzą,
zagadnienia organizacji pozyskiwania danych, typy różnych baz danych, ocena
przydatności danych, formularze i kwerendy, komputerowo wspomagane
gromadzenie i przetwarzanie danych, www jako baza danych, sieci semantyczne,
metody prezentacji wiedzy, istota i cel tworzenia raportów, zalety i wady
rozmaitych technik prezentacji wyników pomiarów, wizualizacja wiedzy

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

burza mózgów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty raport
- przygotowanie narzędzia na podstawie przedstawionego projektu
badawczego (praca grupowa) - przygotowanie raportu zawierającego
wyniki analizy danych (praca indywidualna)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na wszystkich zajęciach nie jest obowiązkowa.



Sylabusy 195 / 352

Technologia informacyjna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727057bde

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z gotowymi produktami informatycznymi z jednoczesnym
nabywaniem wiedzy oraz umiejętności posługiwania się nimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma ogólną wiedzę nt.: technologii informacyjnej. POL_K1_W01 zaliczenie na ocenę
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W2 zna obszary zastosowań praktycznych współczesnej
technologii informacyjnej. POL_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W3 zna programy użytkowe przydatne w pracy zgodnej
z kierunkiem studiów.

POL_K1_W01,
POL_K1_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi właściwie wybierać i wykorzystać narzędzia
technologii informacyjnej celem przygotowania prac
w ramach studiowanego kierunku.

POL_K1_U06 zaliczenie na ocenę

U2
potrafi właściwie wybierać i wykorzystać narzędzia
technologii informacyjnej do opracowania wyników
badań.

POL_K1_U06 zaliczenie na ocenę

U3
potrafi funkcjonować we współczesnym
społeczeństwie informacyjnym efektywnie stosując
środki i narzędzia technologii informacyjnej do analizy,
przetwarzania i prezentowania informacji.

POL_K1_U01,
POL_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ciągłego samokształcenia, poznawania nowoczesnych
rozwiązań z zakresu zastosowań technologii
informacyjnej.

POL_K1_K03,
POL_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie projektu 10

przygotowanie raportu 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1.Usługi w sieciach informatycznych/Internet
Korzystanie z zasobów sieciowych, wyszukiwanie informacji w Internecie.
2.Oprogramowanie użytkowe - przetwarzanie tekstu (MS Word), arkusz
kalkulacyjny (MS Excel),grafika prezentacyjna/menadżerska (MS Power Point)
a. edytowanie dokumentu, formatowanie tekstu, prezentowanie informacji w
tabelach i kolumnach, dołączanie grafiki do tekstu, tworzenie konspektów, spisy
bibliograficzne, korespondencja seryjna, dostosowywanie interfejsu aplikacji do
wymagań użytkownika –pasek narzędzi
b. podstawowe operacje w arkuszu kalkulacyjnym: zaznaczanie komórek,
przenoszenie, kopiowanie, adresy względne i bezwzględne, przenoszenie danych
z innych programów, import pliku tekstowego; wykonywanie obliczeń na danych -
pisanie formuł, wykorzystanie funkcji standardowych (logicznych, statystycznych,
tekstowych); formatowanie danych; filtrowanie danych; wizualizacja obliczeń przy
użyciu wykresów - formatowanie wykresów
c. pojęcia podstawowe, pojęcie slajdu, kreator zawartości, szablon, pusta
prezentacja, pokaz slajdów, etap u tworzenie pokazu slajdów, wprowadzanie
automatycznego czasu odtwarzania slajdów, wstawianie obrazków, animacji, oraz
muzyki czy plików filmowych jako tła prezentacji.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Wykonanie projektu przy pomocy dostępnych narzędzi technologii
informacyjnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy technologii z zakresu szkoły średniej. W semestrze dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecności.
Nieobecność na większej liczbie zajęć niż połowa powoduje automatyczne niezaliczenie kursu.
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Prognozowanie i symulacje polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Doradztwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLgzsdpoS.180.5cd559b54a8f2.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest profesjonalizacja praktycznych umiejętności potrzebnych w trakcie realizacji procesu analizy
politycznej. W trakcie zajęć studenci poznają i nauczą się wykorzystywać nowe techniki (w tym narzędzia
informatyczne) składające się na poszczególne ogniwa cyklu analitycznego.

C2 Celem kursu jest także zdiagnozowanie własnej roli w pracach zespołu analitycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Po zakończeniu modułu student będziewiedzieć
jakiego rodzaju wyzwania teoretyczne towarzyszą
procesowi prowadzenia prognoz i symulacji w polityce.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Po zakończeniu modułu student będzie potrafił
prawidłowo skonstruować produkt analityczny.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt, raport

U2

Po zakończeniu modułu student będzie posiadał
umiejętności profesjonalnego i efektywnego
selekcjonowania, porządkowania, weryfikacji
i wykorzystywania danych i informacji, tak by
przetworzyć je w wartościową .

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt, raport

U3
Po zakończeniu modułu student będzie potrafił
opracowywać produkty analityczne i efektywnie je
prezentować

POL_K1_U06 projekt, raport

U4

Po zakończeniu modułu student będzie potrafił
posłużyć się poszczególnymi „ogniwami” łańcucha
z cyklu analitycznego oraz programami
komputerowymi wspomagającymi proces analizy
informacji i przygotowania produktów analitycznych.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Po zakończeniu modułu student będzie potrafił
pracować i zarządzać zespołem analitycznym.

POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie raportu 6

przygotowanie ekspertyzy 8

zbieranie informacji do zadanej pracy 4

analiza badań i sprawozdań 4

przygotowanie projektu 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
I część (obejmująca do 3 spotkań, bloków tematycznych): wprowadzenie do
teoretycznych uwarunkowań prowadzenia prognoz i tworzenia symulacji w
politologii .

W1

2. II część (obejmująca do 4 spotkań, bloków tematycznych) warsztaty z
wykorzystaniem technik i narzędzi analitycznych. U1, U2, U3, U4, K1

3.
III część (od 7 do 9 spotkań, bloków tematycznych) część analityczna –
wykorzystanie cyklu analitycznego w praktyce. Przedmiotem dociekań będą
zagadnienia związane głównie z międzynarodowym wymiarem polityki.

U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, raport,
prezentacja

Każde z realizowanych w trakcie kursu zadań będzie oceniane.
Finalna ocena będzie wynikać z ilości uzyskanych punktów. •
Aktywność i zaangażowanie w trakcie zajęć (30/100) • Wykonanie
wskazanych zadań analitycznych (35/100) • Wykorzystanie „ogniw”
cyklu analitycznego (35/100) dst: 51–55 dst+: 56–65 db: 66–76
db+: 77–87 bdb: 88–100 (decyduje aktywność) Aby uzyskać
zaliczenie konieczne jest wykonanie wszystkich ćwiczeń.
Dopuszczalna jest jedna nieobecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecane, ale niekonieczne, uczestnictwo w kursie Prognozowanie i analiza polityczna
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Samorząd terytorialny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727092018

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zdobycie podstawowej wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz ustroju i funkcjonowaniu samorządu
terytorialnego w Polsce. Nabycie praktycznych umiejętności przydatnych w działalności samorządowej
i działalności politycznej lub społecznej na poziomie lokalnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
przyczyny, istotę i znaczenie oraz ograniczenia
i wyzwania dla procesów decentralizacji
we współczesnych państwach

POL_K1_W02,
POL_K1_W07 egzamin pisemny

W2 proces zmian i ewolucji systemu władzy lokalnej
i samorządu terytorialnego w Polsce

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3 kategorię demokracji lokalnej
POL_K1_W02,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

egzamin pisemny

W4 system, organizację, ustrój, zadania i kompetencje
samorządu terytorialnego w Polsce

POL_K1_W02,
POL_K1_W07 egzamin pisemny

W5 problematykę finansów samorządu terytorialnego POL_K1_W03 egzamin pisemny

W6 polityki publiczne prowadzone przez samorząd
terytorialny POL_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 podjąć działania w celu rozwiązania różnorodnych
problemów stojących przed społecznościami lokalnymi

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2 posługiwać się terminologią z obszaru samorządności
i władzy lokalnej

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3 analizować i oceniać funkcjonowanie i podejmowania
działania organów jednostek samorządu terytorialnego

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracy w grupie POL_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2 podjęcia aktywności publicznej na poziomie lokalnym POL_K1_K01,
POL_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 29

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Organizacja terytorialna państwa. Procesy centralizacji i decentralizacji. W1

2. Samorząd terytorialny - geneza i definicje W1, W3

3. Współczesny samorząd terytorialny - modele, typologie, problemy i wyzwania W1, W2, W3

4. Historia samorządu terytorialnego i ustroju władzy lokalnej w Polsce od II RP do
końca lat osiemdziesiątych XX w. W2

5. Proces transformacji ustrojowej a samorząd terytorialny W2

6. Proces zmian i reform w systemie samorządu terytorialnego w Polsce od 1990 r.
Stan obecny. W2, W4

7. Status prawny samorządu terytorialnego w Polsce W4

8. Ustrój jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw). Ustrój
Warszawy W3, W4

9. System wyborczy w Polsce na poziomie lokalnym i regionalnym W3, W4

10. Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym W3, W4

11. Zadania samorządu terytorialnego W4, W6

12. Kompetencje samorządu terytorialnego W4, W6

13. Nadzór nad samorządem terytorialnym W4, W6

14. Finanse samorządowe W5

15. Praktyka funkcjonowania samorządu terytorialnego na przykładzie gminy i jej
organów U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin składa się z 4 pytań i trwa maksymalnie 1 godzinę. Punktacja
egzaminu: • 11, 12 => 3,0 • 13,14 => 3,5 • 15,16 => 4,0 • 17, 18
=> 4,5 • 19,20 => 5,0 Za jedno pytanie można otrzymać od 0 do 4
punktów. Do punktów otrzymanych za odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne są doliczane punkty za ocenę z ćwiczeń na zasadzie: •
Ocena 3,0 – 0 punktów • Ocena 3,5 – 1 punkt • Ocena 4,0 – 2 punkty
• Ocena 4,5 – 3 punkty • Ocena 5,0 – 4 punkty
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Zajęcia składają się z dwóch części. W pierwszej omawianie są
najważniejsze zagadnienia związane z polityczną i ustrojową pozycją
gminy oraz ustrojem samorządu gminnego ze szczególnym
uwzględnieniem rady gminy. Część druga odbywa się w formie
symulacji organu stanowiącego gminy. Grupa zajęciowa zostaje
podzielona na zespoły liczące maksymalnie do 4 członków. Każdy
członek grupy występuje w roli radnego samorządowego. Cele
symulacji: - zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu i działalności organów
samorządu terytorialnego, - zdobycie praktycznych umiejętności
działania politycznego, - zachęcenie do aktywności w samorządzie
lokalnym i w ramach społeczności lokalnej. W ramach symulacji
studenci pełnią rolę radnych gminy, stosują procedury przewidziane w
przepisach prawa i rozwiązują typowe problemy dla samorządu
gminnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Polski system polityczny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda7270c1578

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem realizacji przedmiotu jest przekazanie uczestnikom zajęć wiedzy z zakresu systemu politycznego Polski
oraz umiejętności i kompetencji społecznych odnoszących się do wskazanej problematyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie pojęcie systemu politycznego
i podstawowe pojęcia oraz metody niezbędne dla
analizy systemów politycznych

POL_K1_W03,
POL_K1_W06 egzamin pisemny / ustny
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W2

Student zna i rozumie zakres organizacji
i funkcjonowania instytucji tworzących polski system
polityczny na poziomie centralnym i lokalnym oraz
zasady i procedury, według których działają te
instytucje

POL_K1_W02,
POL_K1_W06

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W3

Student zna i rozumie działalność najważniejszych
kolektywnych i indywidualnych uczestników procesu
politycznego w Polsce i historię ich funkcjonowania
na polskiej scenie politycznej oraz ich znaczenie dla
procesu politycznego w Polsce

POL_K1_W01,
POL_K1_W02

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi rozróżniać zależności instytucjonalne
pomiędzy aktorami procesu politycznego w Polsce

POL_K1_U01,
POL_K1_U04 zaliczenie pisemne

U2
Student potrafi samodzielnie analizować zachowanie
podmiotów polityki w Polsce w świetle reguł
normatywnych i uwarunkowań faktycznych
oddziałujących na te podmioty

POL_K1_U02,
POL_K1_U05 prezentacja

U3
Student potrafi rozróżniać zależność pomiędzy
organizacją i sposobem funkcjonowania organów
publicznych a zakresem wolności i praw obywatelskich
w państwie demokratycznym

POL_K1_U02,
POL_K1_U05 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do zaangażowania w sprawy
publiczne, mając świadomość jego znaczenia dla
funkcjonowania instytucji państwa prawa
i społeczeństwa obywatelskiego

POL_K1_K01,
POL_K1_K02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowanie do sprawdzianów 15

przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do przedmiotu polski system polityczny- określenie cenzusu (1997
- 2012), przyjęcie definicji strukturalno-funkcjonalnej do analizy polskiego systemu
politycznego; Katalog zasad ustrojowych obecny w zapisie Konstytucji RP z 2
kwietnia 1997 r. a uniwersalne zasady ustrojowe państw demokratycznych;
Władza ustawodawcza (Sejm i Senat) - zachowania elit politycznych w procesie
decyzyjnym i ich wpływ na stabilizowanie się i efektywność polskiego systemu
politycznego; Fenomen skróconej kadencji Sejmu RP a stabilność polskiego
systemu politycznego, Władza wykonawcza w III RP - dualizm egzekutywy-
refleksja politologiczna nad statusem prezydenta i rządu w sprawowaniu funkcji
ustrojowej; Władza sądownicza w III RP - Sądy i Trybunały - ocena statusu
niezależności, niezawisłości i apolityczności - znaczenie dla funkcjonowania
polskiego systemu politycznego; Instytucje stojące na straży praworządności -
przykład Rzecznika Praw Obywatelskich - przesłanki funkcjonowania w polskim
systemie politycznym; Instytucjonalizacja partii i systemu partyjnego w III RP a
stabilizacja polskiego systemu politycznego; Finansowanie polityki np. działalności
partii politycznych III RP. Powody konstytucyjnej gwarancji jawności finansowania;
Dialog społeczny w III RP. Rola Związków Zawodowych w podejmowaniu decyzji a
efektywność polskiego systemu politycznego; Trzeci sektor w III RP. Rola
organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji, wolontariatu w kształtowaniu
społeczeństwa partycypującego; Jednostka - procedury - elita władzy we
współczesnym polskim systemie politycznym; Frekwencja wyborcza w III RP -
refleksja wokół zjawiska niskiej frekwencji i jej wpływu na stabilizację polskiego
sytemu politycznego; Ustrój samorządu lokalnego w III RP - ocena realizacji
reformy samorządowej z 1999 roku (wady i zalety); Ocena funkcjonowania
polskiego systemu politycznego (1997 - 2012) z perspektywy wymiarów
stabilnego systemu politycznego (konstytucyjnego, behawioralnego, uznawania
demokratycznych instytucji i procedur). ĆWICZENIA: Strukturalno-funkcjonalne
pojęcie systemu politycznego (Easton, Almond). System a ustrój. Model A-G-I-L.
Aktorzy, role i struktury. Lektura i analiza wybranych tekstów z zakresu teorii
systemów politycznych, identyfikacja podstawowych struktur w polskim systemie
politycznym; Podstawowe struktury i procesy w polskim systemie politycznym:
system partyjny, model podziału władzy; Koalicja i opozycja w Polsce. Rola
ustrojowa opozycji w świetle rozwiązań instytucjonalnych i praktyki politycznej.
„Duże” i „małe” partie jako gracze o ustalonych rolach. Frakcje partyjne i ich
wpływ na funkcjonowanie organów państwa. Analiza wybranych głosowań
sejmowych. Dyscyplina partyjna a sposób funkcjonowania Sejmu. Relacja klub
parlamentarny-partia polityczna; Analiza regulacji dopuszczającej skrócenie
kadencji Sejmu, analiza kryzysów gabinetowych w III RP (przyczyny, dla których
doszło do skrócenia kadencji i przyczyny, dla których – pomimo utraty większości
– do skrócenia kadencji nie doszło); Prezydent jako organ władzy wykonawczej.
Polska wersja „kohabitacji”: relacje prezydent-premier w IV, V, VI i VII kadencji
Sejmu. Prezydent a parlament w Polsce; Organizacja wymiaru sprawiedliwości w
Polsce. Reforma systemu sądownictwa z 2011. Trybunał Konstytucyjny i jego
kompetencje; Skarga konstytucyjna – analiza przypadków. RPO – analiza
przykładowych interwencji; Polski system partyjny. Ustawa o finansowaniu partii
politycznych z 2001 r. i jej znaczenie dla kształtowania się systemy partyjnego.
Historia powstania głównych partii politycznych w Polsce. Charakterystyczne
cechy głównych polskich partii politycznych i ich rola w systemie politycznym;
Analiza struktury wydatków partii politycznych na podstawie sprawozdań
finansowych; Analiza przypadków ilustrujących mechanizm działania polskiego
modelu korporatyzmu; Instytucje pośredniczące w artykułowaniu interesów
społeczeństwa – analiza przypadku; Główne postaci polskiego życia politycznego i
przebieg ich kariery; System wyborczy w Polsce. Ordynacje wyborcze: Sejm,
Senat, Prezydent, organy samorządu terytorialnego, PE. Analiza wyników wyborów
do Sejmu z lat 2001 – 2011; Polityka w „Polsce lokalnej”. Rola partii politycznych i
ugrupowań obywatelskich w obsadzie organów gminy. Szczególna rola
województwa samorządowego w systemie podziału funduszy unijnych; Mechanizm
podziałów społecznych jako źródło podziałów politycznych. Paradygmat „podziału
postkomunistycznego”. Paradygmat: podziału smoleńskiego”.

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

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny /
ustny

Forma egzaminu pisemnego : - udzielenie poprawnej odpowiedzi na 3
wylosowane indywidualnie przez studenta pytania. Każde z pytań
oceniane osobno , sumowane i dzielone przez 3 daje ocenę końcową.
Każde pytanie oceniane jest w skali 1-10 Z egzaminu pisemnego
można otrzymać maksymalnie 30 punktów Ocena (3.0)= 16 – 18 pkt.
(3,5)= 19 – 21 pkt., (4.0 )= 22- 24 pkt., (4,5)= 25 – 27 pkt., (5.0)= 28 –
30 pkt. Ocena (5,0) uzyskana z zaliczenia całkowicie zwalnia z
konieczności zdawania egzaminu. Forma egzaminu ustnego: -
Uzyskanie przynajmniej oceny (4.5) z ćwiczeń 30 pkt - 90% aktywność
w dyskusji na wykładach 50pkt. - udzielenie poprawnej odpowiedzi na
dwa spośród trzech wylosowanych pytań = uzyskanie minimum 20 pkt.

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
prezentacja

Podstawą zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu jest uzyskanie odpowiedniej
ilości punktów. Punkty przeliczane są na ocenę wg następującego
schematu: 50 - 60 pkt - ocena dst 61 – 71 pkt - ocena dst+ 72 – 82 pkt
- ocena db 83 – 93 pkt - ocena db+ 94 i więcej pkt - ocena bdb Punkty
otrzymuje się za poszczególne formy uczestnictwa w zajęciach: 1.
Aktywność podczas zajęć. Przez aktywność rozumie się prawidłowe
odpowiedzi na pytania prowadzącego oraz wszelkie przejawy wiedzy,
inteligencji i dociekliwości – wg. oceny prowadzącego. Za każdą
odpowiedź lub zgłoszenie można otrzymać 1-3 pkt. 2. Statement czyli
ustna prezentacja zagadnienia w postaci wystąpienia nie
przekraczającego 10 min – maksymalnie 20 pkt. 3. Kolokwia
zaliczeniowe. W ciągu semestru odbywają się dwa kolokwia
zaliczeniowe (w połowie zajęć i na koniec zajęć), których zaliczenie jest
obowiązkowe. Każde kolokwium składa się z 4 pytań i trwa 45 min. Za
każde pytanie otrzymać można 10 pkt, czyli za obydwa kolokwia
łącznie otrzymać można maksymalnie 80 pkt. Obecność na ćwiczeniach
jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione
nieobecności w ciągu semestru wszystkie inne należy odpracować.
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Ochrona danych osobowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda72779935c

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

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

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pojęcie danych osobowych POL_K1_W04 zaliczenie pisemne,
kazus, prezentacja

W2 konieczność ochrony danych osobowych POL_K1_W04 zaliczenie pisemne,
kazus, prezentacja

W3 prawa osób, których dane są przetwarzane POL_K1_W04 zaliczenie pisemne,
kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 określić, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest
zgodne z prawem

POL_K1_U01,
POL_K1_U04

zaliczenie pisemne,
kazus, prezentacja

U2 korzystać z przysługujących mu praw POL_K1_U01,
POL_K1_U04

zaliczenie pisemne,
kazus, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 świadomego zarządzania swoimi danymi osobowymi POL_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

rozwiązywanie kazusów 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rok 2018 przyniósł istotne zmiany w ochronie danych osobowych. Za sprawą
rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, szerzej znanego jako "RODO", tematyka ta została, jak się zdaje,
równocześnie upowszechniona i zdemonizowana. Tymczasem - w
zglobalizowanym, skomputeryzowanym świecie - problem ochrony danych
osobowych jest niezwykle istotny i dotyczy każdego z nas. Dlatego ważne jest,
żeby posiadać chociażby minimum rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Przedmiotem zajęć jest przede wszystkim:

- wyjaśnienie, czym są dane osobowe,
- dlaczego należy je chronić,
- czym jest przetwarzanie danych osobowych i jakie są jego zasady,
- kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, a kiedy nie,
- jakie prawa ma osoba, której dane są przetwarzane,
- czym jest "prawo do bycia zapomnianym".

W1, W2, W3, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, kazus, prezentacja obecność i aktywny udział w zajęciach (w tym
przygotowanie prezentacji)
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Polska myśl ekonomiczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.180.5cd559aa9f7bc.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
główne kierunki i ewolucję polskiej myśli politycznej
i ekonomicznej oraz normy polityczne i prawne
w kontekście polskim, europejskim i światowym

POL_K1_W02,
POL_K1_W03 zaliczenie

W2 uwarunkowania i procesy historyczne w zakresie
polskiej myśli ekonomicznej

POL_K1_W02,
POL_K1_W03 zaliczenie

W3 współczesną myśl ekonomiczną POL_K1_W03 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
posługiwać się systemami normatywnymi oraz
interpretować podstawowe reguły i normy zasad
społecznych odnoszące się do państwa oraz instytucji
społeczno-politycznych i gospodarczych

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04

zaliczenie

U2
wykorzystać kategorie doktrynalne do opisu i analizy
zjawisk ekonomicznych oraz zilustrować związki
między zjawiskami społecznymi i politycznymi

POL_K1_U04 zaliczenie

U3
wytłumaczyć rolę państwa, jego instytucji i polityki
w życiu społeczeństwa oraz umie określić
kompetencje instytucji społeczno-politycznych oraz
znaczenie jednostki w ich działaniu

POL_K1_U04,
POL_K1_U05 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wytłumaczenia roli państwa, jego instytucji i polityki
w życiu społeczeństwa oraz określenia kompetencji
instytucji społeczno-politycznych oraz znaczenia
jednostki w ich działaniu

POL_K1_K01 prezentacja

K2
dalszego uzupełniania wiedzy w dziedzinie doktryn
ekonomicznych oraz doskonalenia i poszerzania
swoich umiejętności

POL_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kurs prezentuje główne wątki polskiej myśli ekonomicznej ze szczególnym
uwzględnieniem okresu międzywojennego oraz powojennego. W trakcie kursu
omawiane są stanowiska ekonomiczne głównych przedstawicieli polskiej myśli
ekonomicznej oraz dyskutowane istotne problemy ekonomiczne; Wprowadzenie:
kontekst polityczny, historyczny i teoretyczny polskiej myśli ekonomicznej; Spór o
pieniądz między Mikołajem Kopernikiem a Justusem L. Decjuszem; Utopie
ekonomiczne Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Fizjokratyzm polski (H i W
Stroynowscy, S. Staszic) oraz protekcjonizm XVIII w. (J.F. Nax, J. Wybicki, H.
Kołłątaj); Początki ekonomi klasycznej w Polsce (P. Maliszewski i F. Skarbek);
Szkoła historyczna w polskiej myśli ekonomicznej (W. Ochenkowski); Szkoła
Krakowska i liberalizm polski cz. I (A. Krzyżanowski, A. Heydel; Szkoła Krakowska i
liberalizm polski cz. II (F. Zweig, T. Bernadzikiewicz); Etatyzm polski w sporze o
rolę państwa (E. Kwiatkowski); Agraryzm (S. Miłkowski) i myśl spółdzielcza (E.
Abramowski); Szkoła matematyczna (W. Zawadzki); Międzywojenna i powojenna
myśl socjalistyczna i lewicowa (L. Krzywicki, E. Lipiński, O. Lange); Gdańscy
(środowisko „Przeglądu Politycznego”) i krakowscy liberałowie (Krakowskie
Towarzystwo Przemysłowe); Spór o wolność, własność i solidarność we
współczesnej polskiej myśli ekonomicznej (J. Winiecki, K. Dzierżawski, L.
Balcerowicz); Podsumowanie: polski przedsiębiorca Hipolit Cegielski.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja, zaliczenie Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz
prezentacji.
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Współczesne problemy polityki międzynarodowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda72781465e

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Posiada wiedzę nt. procesów politycznych,
społecznych i gospodarczych, które determinują
stosunki międzynarodowe

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi analizować zjawiska i procesy w zakresie
międzynarodowych stosunków politycznych

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie ustne,
prezentacja
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U2
Potrafi wyselekcjonować ważne wydarzenia lub
procesy i ich odniesienia do całokształtu
współczesnych stosunków międzynarodowych

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03

zaliczenie ustne,
prezentacja

U3
Analizuje przyczyny i interpretuje przebieg
konkretnych procesów i zjawisk kulturowych,
politycznych, prawnych i ekonomicznych z zakresu
współczesnej polityki międzynarodowej

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Nabywa umiejętność prowadzenia dyskusji i wymiany
poglądów

POL_K1_K02,
POL_K1_K04 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie referatu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

analiza problemu 4

konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Elementy teorii stosunków międzynarodowych: Główne modele: realizm, pluralizm
(idealizm, liberalizm), strukturalizm. Teorie eksplanacyjne: behawioryzm, wizje
postbehawioralne. Główne metody badawcze; Globalizacja – zagrożenie czy
ratunek dla współczesnego świata; Współczesny terroryzm polityczny i religijny;
Konflikty etniczne na Bałkanach; Współczesna Rosja – stabilny partner czy
odradzające się imperium?; Problem cypryjski – historia, przyczyny, aktorzy, próby
rozwiązania konfliktu; Państwa upadłe i ich wpływ na stosunki międzynarodowe;
Współpraca między państwami grupy BRIC; Ideologizacja polityki zagranicznej (na
podst. wybranych państw); Religia i polityka na Bliskim Wschodzie; Rola misji
wojskowych, stabilizacyjnych i pokojowych we współczesnym świecie; Problemy
bezpieczeństwa energetycznego; Wzrost znaczenia ChRL i wpływ na stosunki
międzynarodowe w regionie Pacyfiku

W1, U1, U2, U3, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne,
prezentacja

Zaliczenie modułu następuje na podstawie: - aktywności
podczas zajęć w postaci brania udziału w dyskusji oraz
argumentowania swojego stanowiska. Aktywność jest
punktowana każdorazowo podczas zajęć - wystąpienia z
przygotowanym referatem dotyczącym wybranego problemu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Pamięć i polityka historyczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727847b88

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cele poznawcze i kształcące: dogłębne zapoznanie studentów z  problematyką pamięci oraz polityki historycznej
oraz ich roli we współczesnych społeczeństwach. Student ma umieć w naukowy sposób dokonać rozróżnienia
między historią a polityką historyczną oraz dokonać jej oceny na przykładzie dowolnych państw. Ma zrozumieć
jaką rolę odgrywa pamięć o przeszłości w teorii konfliktów Cele ideowo-wychowawcze - przedmiot ma pokazać jak
w oparciu o pamięć i rozsądnie realizowaną politykę historyczną kształtować tożsamość narodową i integrować
różne grupy społeczne. Ma wyczulić na manipulowanie historią, które prowadzi z reguły do  konfliktów. Uzyskana
wiedza powinna zostać wykorzystana w życiu naukowym i codziennym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna i  poprawnie posługuje się podstawowymi
pojęciami funkcjonującymi w naukach
humanistycznych i społecznych, a związanymi
z omawianą problematyką

POL_K1_W01
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2
Ma świadomość jaką rolę odgrywa pamięć zbiorowa
w dyskusji na temat sposobów zagospodarowania
geoprzestrzeni politycznej Europy

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3 Wie jakie są kulturowe i polityczne skutki pamięci i jej
obecności w życiu wspólnotowym

POL_K1_W03,
POL_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W4 Ma wiedzę na temat roli polityki historycznej
w poszczególnych (omawianych) państwach

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Omawia i wyjaśnia ideologiczne uwarunkowania
i polityczny kontekst polityki historycznej realizowanej
w różnych krajach, wskazuje przykłady polityki
historycznej w kulturze masowej i w nauce; zna
genezę i przebieg sporu o politykę historyczną
we współczesnej Polsce, odnosi się do argumentów
wszystkich stron konfliktu

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2 Potrafi dostrzec intencjonalność przekazu w kulturze
masowej, podręcznikach, literaturze

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3
Jest w stanie wykazać zarówno korzyści jak i 
zagrożenia związane z funkcjonowaniem pamięci
zbiorowej jak i polityki historycznej

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4
Potrafi dokonać analizy informacji historycznych
podawanych w mediach oraz literaturze w celu
odróżnienia faktów historycznych od polityki
historycznej,

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest przygotowany do uczestniczenia w dyskusji
o polityce historycznej

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 3
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zbieranie informacji do zadanej pracy 3

przeprowadzenie badań literaturowych 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 12

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 7

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem przedmiotu jest ukazanie roli pamięci zbiorowej (która jest podstawą
tożsamości jednostek i społeczeństw) w wybranych społeczeństwach na świecie.
Ma za zadanie odpowiedzieć na pytania:
- jak dochodzi do przemodelowania istniejącej pamięci, jej zniekształcenia (rola
selektywnego zapamiętywania i zapominania);
- w jaki sposób pamięć przeszłości jest dopasowywana do naszej tożsamości
- w jaki sposób następuje „przepracowywanie” pamięci (w kontekście klas,
etniczności, relacji władzy, które decydują o tym co jest zapamiętywane lub
zapominane, przez kogo i w jakim celu)
Ma pokazać w jaki sposób dochodzi do wykorzystania pamięci przez państwo i
kreowania przez nie własnej polityki historycznej.
Na zajęciach realizowane będą następujace zagadnienia:

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

2. Podstawowe pojęcia: pamięć zbiorowa a pamięć indywidualna, miejsca pamięci,
nośniki pamięci, konflikty pamięci, polityka pamięci-polityka historyczna W1

3. Regulacja pamięci zbiorowej W2, W3, W4

4. Etnonacjonalizm i pamięć wspólnotowa W2, W3, W4

5. Konflikty pamięci (omawiane na konkretnych przykładach) W2, W3, W4, U1, U3, U4,
K1

6. Pamięć jako przedmiot władzy – instrumentalizacja pamięci W2, W4, U1, U2, U4, K1

7. Memory Industry (muzea, filmy, powieści) W3, W4, U2, U3, U4

8. Polityka historyczna (Polska, Niemcy, Rosja, Hiszpania, Gruzja i inne wybrane
państwa)

W2, W3, W4, U1, U3, U4,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę, prezentacja

Zaliczenie obejmujące całość treści merytorycznych na
podstawie: obecności na zajęciach – można mieć tylko dwie
nieobecności, każda inna zaliczana jest na dyżurach aktywności
na przynajmniej 50 % zajęć w postaci brania udziału w
dyskusjach i argumentowania swojego stanowiska,
przygotowania prelekcji, prezentacji – wszystko punktowane
każdorazowo znajomości literatury wymaganej do
konwersatorium Zaliczenie można uzyskać albo w oparciu o
aktywność na zajęciach (oceniona na co najmniej 90%), albo na
podstawie kolokwium zaliczeniowego (test wyboru, pojęcia,
krótka rozprawka)
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Polityka Polski wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727879ab9

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

założenia i realizację polityki zagranicznej Polski,
w perspektywie historycznej; znaczenie regionu
w polskiej polityce zagranicznej; społeczno-
gospodarcze procesy mające wpływ na kształtowanie
polityki zagranicznej Polski

POL_K1_W03 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

interpretować ewolucję polityki zagranicznej z punktu
widzenia zachodzących zjawisk społecznych
i politycznych; na podstawie podstawowej wiedzy
analizować i wyjaśniać przyczyny zachodzących w niej
zmian; charakteryzować znaczenie organizacji
społeczno-politycznych, a także właściwych dla
regionu instytucji politycznych; wskazać rolę
Prezydenta, Rady Ministrów, Sejmu i Senatu
w kształtowaniu polityki zagranicznej; analizować
społeczne przyczyny ewolucji polityki zagranicznej;
przygotować się samodzielnie do ustnego wystąpienia,
opracować typową pracę pisemną, wziąć udział
w merytorycznej dyskusji, formułować w jej trakcie
własne opinie, odpowiadać na zadane pytania
i formułować pytania.

POL_K1_U02,
POL_K1_U05 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zrozumienia różnorodności światopoglądowej
wynikającej z odmiennego położenia politycznego,
kulturowego i cywilizacyjnego regionu; konieczności
uzupełniania wiedzy, w celu właściwego zrozumienia
i zinterpretowania zachodzących w regionie zjawisk.

POL_K1_K02,
POL_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie referatu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Stosunki z Niemcami, jako element nowej sytuacji geopolitycznej Polski, w tym:
problem granic i odszkodowań po drugiej wojnie światowej, wspólnota interesów
w Europie, konflikty regionalne

W1, U1, K1

2.
Stosunki z Federacją Rosyjską, w tym problem Obwodu Kaliningradzkiego i
dostępu do Cieśniny Piławskiej, problem bezpieczeństwa energetycznego w
stosunkach polsko-rosyjskich, stosunek Polski do ekspansji terytorialnej Rosji
kosztem Ukrainy.

W1, U1, K1

3. Problem polskiej mniejszości na Litwie i jego wpływ na stosunki polsko-litewskie. W1, U1, K1

4. Ewolucja stosunków z Białorusią i perspektywy ich rozwoju W1, U1, K1
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5.
Miejsce Ukrainy w polskiej polityce zagranicznej, stanowisko Polski wobec
przemian wewnętrznych w tym kraju, wsparcie w drodze do zbliżenia z Unią
Europejską, sytuacja polskiej mniejszości na Ukrainie, sprawy sporne i ich
rozwiązanie.

W1, U1, K1

6. Współpraca w ramach grupy wyszehradzkiej z krajami środkowej Europy. W1, U1, K1

7. Stosunki polsko-rumuńskie, położenie polskiej mniejszości w Rumunii, wzajemne
kontakty gospodarcze. W1, U1, K1

8. Stosunki Polski z Łotwą i Estonią. W1, U1, K1

9. Polska wobec sytuacji w Mołdawii. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja
Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną, wystawioną na podstawie
przygotowanego referatu ( oddanego w formie pisemnej do 10 stron
tekstu ) wystąpienia, umiejętności udzielenia odpowiedzi na pytania
padające w trakcie dyskusji, aktywności w trakcie dyskusji.
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Polityka w przestrzeni medialnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda7278a9c58

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Rozumie na czym polega kontekst medialny
wydarzenia politycznego i ich wzajemna zależność

POL_K1_W05,
POL_K1_W07 zaliczenie

W2 Zna systemowe i indywidualne instrumenty i metody
wpływania przez polityków na media

POL_K1_W05,
POL_K1_W06 zaliczenie

W3 Zna polski system medialny, jego genezę
i podstawowe cechy

POL_K1_W05,
POL_K1_W06 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Potrafi analizować zależności pomiędzy narracją
medialną a wydarzeniami politycznymi

POL_K1_U01,
POL_K1_U05 zaliczenie

U2 Potrafi Interpretować konkretną narrację medialną
w kontekście politycznym

POL_K1_U01,
POL_K1_U05 zaliczenie

U3 Potrafi odróżniać narracje obiektywne
od zaangażowanych

POL_K1_U01,
POL_K1_U05 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do samodzielnego analizowania narracji
medialnych

POL_K1_K01,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie eseju 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ma stanowić przygotowanie do samodzielnej pracy w charakterze
analityka procesów politycznych na potrzeby mediów, biznesu, partii politycznych
itp. Po zaliczeniu kursu student powinien posiadać wiedzę szerszą oraz pogłębioną
w odniesieniu do relacji media-polityka oraz umiejętność dostrzegania, obserwacji
i interpretacji procesów medialnych, pogłębioną i wzbogaconą o wyjaśnianie
wzajemnych relacji między mediami a innymi zjawiskami społecznymi. Powinien
być przygotowany do uwzględnienia roli mediów w realizowanych przez siebie
projektach społecznych.
W trakcie zajęć studenci analizują pod kierunkiem prowadzącego wybrane
narracje medialne, związane z określonymi wydarzeniami politycznymi (np.
konkretna kampania wyborcza) pod kątem wzajemnych relacji aktorzy polityczni-
aktorzy medialni i konfrontują poszczególne narracje z odpowiadającymi im
kontrnarracjami.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
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przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie

Przedmiot zaliczany jest na podstawie aktywnej partycypacji w zajęciach,
podczas których studenci zobowiązani sa do regularnej analizy tekstów i
przedstawiania jej wyników oraz do przygotowania co najmniej jednej
prezentacji. Osoby nie spełniające warunków zaliczenia wg tych kryteriów
zobowiązane są przystąpić do pisemnego zaliczenia w formie kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Historia polskiej myśli politycznej do roku 1864
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.180.5cd559ab74527.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zdobycie wiedzy o głównych kierunkach i ewolucji myśli polskiej myśli politycznej do 1864r.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Posiada wiedzę o regulacjach normatywnych
przedstawianych w polskiej myśli politycznej do 1864r.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2 Posiada wiedzę o projektowanych w polskiej myśli
politycznej formach organizacji społeczno-politycznej

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3
Ma świadomość różnic punktów widzenia,
determinowanych odmiennym podłożem politycznym,
kulturowym i społecznym

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-
polityczne w oparciu o idee przedstawiane w polskiej
myśli politycznej

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2
Analizuje różne koncepcje państwa i instytucji
społeczno-politycznych pojawiające się w polskiej
myśli politycznej do 1864r

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3 Analizuje polskie idee polityczne tworząc proste
wypowiedzi pisemne

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 5

przygotowanie do zajęć 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład swym zakresem obejmuje polską refleksję polityczną od jej początków -
od wieku XV do początków panowania dynastii saskiej. Celem wykładu będzie
prezentacja głównych nurtów polskiej myśli politycznej i ich ewolucji na
przestrzeni wieków z jednoczesnym ukazaniem ich miejsca na tle doktryn
powstałych poza granicami Rzeczpospolitej. Przyjęcie takiego celu posłuży
wykazaniu bliskich związków pomiędzy refleksją polską a zachodnioeuropejską,
które w czasach I Rzeczpospolitej były nader znaczące (np. Artykuły
henrykowskie, a umowa społeczna; wpływ myśli ariańskiej na J.Locke'a itp.).

W1, W2, W3, U1, U2, U3

2.
Drugą część wykładu będzie stanowiła polska myśl polityczna ewoluująca od
republikańskiej (niekiedy) anarchizującej doktryny sarmatyzmu do refleksji
oświeceniowej; od refleksji romantycznej legitymizującej działalność konspiracyjną
do ideologii pozytywistycznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Zaliczenie otrzymują osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z
kolokwium zaliczeniowego. Stosuje się standardową skalę ocen,
gdzie: - 0-50% odpowiedzi poprawnych – ocena niedostateczna
- 51-60% - ocena dostateczna - 61-70% - ocena dostateczna
plus - 71-80% - ocena dobra - 81-90% - ocena dobra plus -
91-100% - ocena bardzo dobra
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Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych państwach
Europy Środkowej i Wschodniej

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727918cd3

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest analiza problematyki związanej z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych
państw Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem bilateralnych stosunków

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
zjawiska polityczne i ekonomiczne towarzyszące
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego
państw Europy Środkowej i Wschodniej

POL_K1_W03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2
przyczyny, przebieg i skutki głównych wydarzeń
politycznych w państwach Europy Środkowej
i Wschodniej, potrafi wskazać na ich ewentualne
uwarunkowania historyczne

POL_K1_W02 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozróżnić relacje między koncepcjami politycznymi,
a praktyczną stroną ich realizacji POL_K1_U02 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

U2 dostrzec rolę, jaką pełni Europa Środkowa i Wschodnia
w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa POL_K1_U02 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
analizowania bieżących wydarzenia z zakresu polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa państw Europy
Środkowej i Wschodniej oraz w prowadzonych
dyskusjach prezentować swoje poglądy

POL_K1_K04 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wybrane kwestie teoretyczne - polityka zagraniczna państwa, bezpieczeństwo
państwa W1, U1

2. Zmiany polityczne w Europie po 1989 r. W1, W2, U2

3. Najważniejsze organizacje ponadnarodowe w Europie W2, U1, U2, K1

4. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski W1, U2, K1

5. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Niemiec W1, U2, K1

6. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Austrii W1, U2, K1

7. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Słowacji W1, U2, K1



Sylabusy 233 / 352

8. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Czech W1, U2, K1

9. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Węgier W1, U2, K1

10. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy W1, U2, K1

11. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji W1, U2, K1

12. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Serbii W1, U2, K1

13. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chorwacji W1, U2, K1

14. Wnioski i podsumowania 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)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest nieobowiązkowa
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Problem żydowski w Polsce w XX w.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL5cd559c2a2176S.100.5cd559abc03f7.19

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna genezę kolonizacji żydowskiej w Polsce.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

W2
Zna początki i przyczyny ruchu syjonistycznego
w Europie oraz na ziemiach polskich, a także początki
innych żydowskich nurtów politycznych.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W05,
POL_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej
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W3 Potrafi wymienić przyczyny nastrojów antysemickich
w Polsce.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

W4

Potrafi wymienić przykłady postaw antyżydowskich
wśród Polaków i antypolskich wśród Żydów
w pierwszych dziesięcioleciach II RP, zna politykę
władz II RP wobec mniejszości narodowych w latach
30.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Zna najważniejsze elementy niemieckiej polityki
Holocaustu na ziemiach polskich w czasie II wojny
światowej i potrafi polemizować z fałszywymi mitami
na ten temat, obecnymi m.in. w propagandzie USA
(„polskie obozy koncentracyjne”).

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

U2
Student potrafi zaprezentować szeroki wachlarz
informacji na temat niesienia przez Polaków pomocy
Żydom w czasie ostatniej wojny.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 5

analiza badań i sprawozdań 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

konsultacje 5

przygotowanie eseju 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Początki dziejów Żydów w Polsce, ich postawy w czasie zaborów w XIX wieku.
Pojawienie się głównych nurtów politycznych w społeczeństwie żydowskim:
syjonizm i udział Żydów w ruchu socjalistycznym (Bund).

W1, W2, W3, W4
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2.
Kształtowanie się postaw antypolskich wśród społeczności żydowskiej oraz
podobnie antyżydowskich wśród niektórych polskich nurtów politycznych, a
zwłaszcza Narodowej Demokracji w początkach XX wieku.

W1, W2, W3, W4

3.
Problem postaw Żydów w czasie I wojny światowej, zarówno propolskiej, jak i
antypolskiej; a także kwestia pogromów oraz z drugiej strony Żydów budujący
zręby II Rzeczypospolitej.

W2, W3, W4

4.
Problem postaw Żydów w okresie międzywojennym. Działania antyżydowskie
Młodzieży Wszechpolskiej. Udział Żydów w ruchu komunistycznym w Polsce.
Sprawa wprowadzenia w polskich wyższych uczelniach getta ławkowego i
numerus clausus.

W2, W3, W4

5.

Problem żydowski w latach 1939-1945:
a/ polityka III Rzeszy wobec Żydów – Holocaust i niesienie im pomocy przez
Polaków.
b/ stosunek organizacji i społeczeństwa polskiego do tragedii Żydów.
c/ polityka sowiecka wobec Żydów na okupowanych przez ZSRR terenach w latach
1939-1941 i ich postawy w tym czasie. Położenie Żydów - obywateli polskich po
układzie Sikorski – Majski w ZSRR i po powstaniu Związku Patriotów Polskich.
d/ Żydowskie organizacje polityczne i wojskowe w czasie II wojny światowej.
Nowe dylematy Żydów po zakończeniu wojny: emigracja i
udział w strukturach nowej władzy.

U1, U2

6.
Wymuszone „odchodzenie” Żydów od elit politycznych, zakończone wydarzeniami
1968 r. i ich exodusem.
Udział osób pochodzenia żydowskiego w działalności opozycyjnej lat 70. i 80.
Normalizacja stosunków polsko-żydowskich w l. 90. XX wieku.

W3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, esej

Przygotowanie opracowania na uzgodniony z
prowadzącym zajęcia temat z zakresu zagadnień
omawianych na wykładzie - ewentualnie ustna odpowiedź
z wybranej problematyki.
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Partie i systemy partyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda7270ebede

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z instytucjami partii politycznych i systemów partyjnych

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć oraz teorii dotyczących genezy oraz funkcjonowania partii
politycznych

C3 Uświadomienie słuchaczom miejsca i roli partii w systemie politycznym jak również relacji, jakie zachodzą
pomiędzy partiami oraz systemem politycznym

C4 Zapoznanie studentów z terminologią, która jest przydatna do charakterystyki partii i systemów partyjnych w 
systemach politycznych poszczególnych państw

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna różne podejścia teoretyczne w badaniach nad
partiami oraz koncepcje ich genezy POL_K1_W01 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

W2 wskazuje relacje pomiędzy partiami a społeczeństwem
i państwem oraz zmiany zachodzące w tym zakresie

POL_K1_W03,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3 zna modele organizacyjne oraz funkcje partii POL_K1_W02,
POL_K1_W03 egzamin pisemny

W4 rozumie ewolucję założeń ideowo-programowych
poszczególnych rodzin partii POL_K1_W02 egzamin pisemny

W5 wskazuje relacje pomiędzy systemem partyjnym oraz
systemem wyborczym i politycznym

POL_K1_W02,
POL_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi posługiwać się teoretycznymi koncepcjami oraz
terminologią z zakresu teorii partii przy omawianiu
systemów partyjnych poszczególnych państw

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2 potrafi analizować programy oraz statuty partii

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3
potrafi analizować przepisy prawne poświęcone
tworzeniu, działalności, finansowaniu oraz
rozwiązywaniu partii politycznych

POL_K1_U02,
POL_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest przygotowany do działalności w partiach
politycznych oraz innych organizacjach politycznych
i społecznych

POL_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2

jest gotów do dyskusji dotyczących partii,
argumentowania swojego stanowiska oraz
przyjmowania innych punktów widzenia
determinowanych odmiennymi uwarunkowaniami
społeczno-politycznymi

POL_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do ćwiczeń 28
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Przygotowanie do sprawdzianów 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Różne podejścia w definiowania i w badaniach nad partiami politycznymi W1, U1

2. Koncepcje genezy partii politycznych (M. Webera; M. Duvergera; J. LaPalombary i
M. Weinera) W1, U1

3. Koncepcja podziałów socjopolitycznych S.M. Lipseta i S. Rokkana; podział lewica-
prawica; podziały występujące w Polsce po 1989 roku W1, W2, U1, K1, K2

4.
Ewolucja modelu organizacyjnego partii politycznych (partia kadrowa, partia
masowa, partia wyborcza, partia kartel, partia politycznego przedsiębiorcy, partia
medialna etc.)

W1, W2, W3, W4, U2, K2

5. Funkcje partii politycznych – pojęcie funkcji, charakterystyka funkcji partii
politycznych W2, W3, W5, K1

6. Wybrane typologie partii politycznych (kryterium struktury organizacyjnej,
funkcjonalne, ideologiczne) W1, W3, U1, U2

7.
Charakterystyka rodzin partii politycznych wyodrębnionych w oparciu o kryterium
ideowo-programowe (komunistyczne, socjaldemokratyczne, ekologiczne,
chadeckie, liberalne, konserwatywne, ultraprawicowe)

W4, U2, K2

8. Prawna i socjologiczna instytucjonalizacja partii politycznych W2, W5, U3, K2

9.
Konstytucyjne regulacje działalności partii politycznych ze szczególnym
uwzględnieniem konstytucji III RP z 2 kwietnia 1997 r., ustawodawstwo dotyczące
partii politycznych ze szczególnym uwzględnieniem III RP (ustawa z 28 lipca 1990,
ustawa z 27 czerwca 1997 z późniejszymi zmianami)

W2, W5, U3, K1

10. Analiza programów i statutów wybranych partii W4, U2, K1

11.
Systemy partyjne – pojęcie, klasyfikacja partii w oparciu o kryterium funkcji
spełnianej w systemie partyjnym, wybrane typologie systemów partyjnych (M.
Duverger, J. Blondel, G. Sartori)

W1, W5, U1

12. System partyjny a system polityczny, koncepcja „rządów partii” oraz typy rządów
partii W1, W5

13. System wyborczy a system partyjny W5, U1, K2

14. Teorie koalicji, tworzenie i utrzymanie koalicji gabinetowych W1, W2, W5, U1

15. Charakterystyka wybranych systemów partyjnych (np. Polska, USA, Wielka
Brytania, Niemcy, Włochy) W2, W5, U1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo. Do egzaminu dopuszczone
są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń. Egzamin obejmuje
całość treści modułu kształcenia, na które składają się: - treści
przekazywane podczas wykładów - treści omawiane podczas ćwiczeń -
wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania literatury
obowiązkowej

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie: - obecności i aktywnego
udziału w zajęciach w postaci referowania przeczytanych tekstów,
analizowania programów i statutów partii, brania udziału w dyskusjach
(oceniane na bieżąco) - zaliczenia kolokwium obejmujące treści
omawiane na ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Planowanie działań politycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Doradztwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLgzsdpoS.1100.5cd559b5b368b.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z istotą procesu planowania politycznego

C2 Przekazanie wiedzy o wybranych metodach planowania (w tym design thinking)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 terminologie z dziedziny planowania politycznego POL_K1_W01,
POL_K1_W06 prezentacja
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W2 wybrane metody planowania strategicznego POL_K1_W07 prezentacja

W3 Student zna podstawy design thinking POL_K1_W06,
POL_K1_W07 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 stosować Design Thinking w procesie planowania POL_K1_U04 prezentacja

U2 Student potrafi zdobywać informacje niezbędne
w procesie planowania

POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

prezentacja

U3 Student potrafi analizować zdobyte informacje POL_K1_U05 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w zespołach planistych i projektowych
POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do problematyki planowania W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

2. Pozyskiwanie informacji dla celów planistycznych W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3. proces planowania działań politycznych W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty prezentacja Zaprezentowanie wyników prac semestralnych w formie prezentacji
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Pracownia dziennikarstwa politycznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLgzsdpS.1100.5cd559b25cf26.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie studentom wiedzy o komentarzu, artykule publicystycznym, felietonie i polemice oraz ćwiczenia
w wykorzystywaniu tej wiedzy do opisywania zjawisk społecznych i życia politycznego. Nauczenie studentów
wykorzystywania dziennikarskich umiejętności do przygotowywania wystąpień publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Posiada wiedzę o komentarzu, artykule
publicystycznym, felietonie i polemice [K_W10 +] Ma
świadomość odpowiedzialności za słowo oraz
konieczności zachowywania się w sposób etyczny
i profesjonalny [K_K03+++] Ma potrzebę uzupełniania
wiedzy i doskonalenia umiejętności [K_K08 +++]

POL_K1_W05 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do opisywania
zjawisk społecznych i życia politycznego [K_U10++]
[K_U14++] Wykorzystuje dziennikarskie umiejętności
do przygotowywania wystąpień publicznych
[K_U14++] Publicystycznie analizuje bieżące
wydarzenia na scenie politycznej [K_U14++] [K_W10
+]

POL_K1_U06 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do dobrej współpracy w zespole
przygotowującym wystąpienia publiczne, potrafi
merytorycznie dyskutować o zaletach i słabych
stronach tekstów publicystycznych. Rozwija w sobie
szacunek dla osób o innych poglądach.

POL_K1_K02,
POL_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

Przygotowanie prac pisemnych 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zasady pisania komentarzy, felietonów, artykułów publicystycznych i polemik.
Przygotowanie publicznego wystąpienia dla polityka. Poprawianie i redagowanie
tekstów publicystycznych. Dyskusje redakcyjne.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Zaliczenie przedmiotu na podstawie: 1. Artykułów i tekstów do
publicznych wystąpień pisanych w trakcie semestru 2.
Aktywności na zajęciach przy analizowaniu i redagowaniu
tekstów publicystycznych 3. Kreatywności w wymyślaniu
publicystycznych tematów dziennikarskich

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa
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Administracja publiczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727125e19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wprowadzenie studentów w problematykę organizacji, formalnego statusu, zadań i funkcjonowania administracji
publicznej we współczesnym państwie.

C2 Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej współczesnych kierunków i obszarów badań nad administracją
publiczną.

C3 Uświadomienie uczestnikom zajęć pozycji i znaczenia administracji publicznej dla systemu politycznego państwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe pojęcia związane z administracją
publiczną.

POL_K1_W01,
POL_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2 podstawowe podejścia teoretyczne związane
z badaniami nad administracją publiczną.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3 student zna i rozumie sposób działania i zasady
organizacji administracji publicznej.

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W4 procesy zmian we współczesnej administracji
publicznej.

POL_K1_W01,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 określić znaczenie i pozycję administracji publicznej
w państwie.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U2
wykorzystać posiadaną wiedzę do rozstrzygania
problemów i podejmowania decyzji związanych
z pracą w administracji publicznej.

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U3 prowadzić badania nad administracją publiczną. POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykonywania pracy w administracji publicznej. POL_K1_K01,
POL_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 29

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definiowanie administracji publicznej. W1

2. Administracja publiczna z perspektywy różnych dyscyplin badawczych: prawa,
socjologii, politologii, zarządzania, psychologii i polityk publicznych. W2

3. Funkcje administracji publicznej. W3

4. Prawo administracyjne – podstawowe zagadnienia. W1, W2

5. Formy prawne działania administracji publicznej. W3

6. Nowe Zarządzanie Publiczne. W4

7. Governance. W4

8. Elektroniczna administracja. W4

9. Koncepcja Smart City. W4

10. Dysfunkcje administracji publicznej jako przesłanki ustanawiania mechanizmów
kontrolnych. W3, U1

11. Metody kontroli administracji publicznej oraz ich ograniczenia. W3, U1

12. Relacje administracji publicznej i organów politycznych. W3, W4

13. Kadry administracji publicznej. W3, K1

14. Znaczenie etyki w administracji publicznej. U2

15. Wprowadzenie do struktury administracji publicznej w Polsce. W3, U3, K1

16. Administracja scentralizowana czy zdecentralizowana? Multicentryczność
administracji i nowe tendencje w zarządzaniu administracją W4, U3

17. Prawo do dobrej administracji W1, W4

18. Od minimum do maksimum. Rola administracji w ustalaniu jakości życia obywateli W4, U1

19. Zarządzanie przez rezultaty. Sposoby oceny wydajności administracji publicznej W4, U3

20. Kooperacja i efekt synergii w administracji publicznej W3, W4

21. Administracja i obywatele. Wspólne zarządzanie państwem W4, U1

22. Prawo dostępu do informacji publicznej i inne źródła wiedzy o administracji U1, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń
potwierdzone oceną wpisaną do systemu USOS. Egzamin składa się z
czterech pytań otwartych. Za odpowiedź na jedno pytanie można
otrzymać od 0 do 4 punktów. Łączna liczba punktów za egzamin
wynosi 20, ponieważ 4 punkty otrzymuje się za ocenę z ćwiczeń
według zasady: • Ocena 3,0 = 0 punktów • Ocena 3,5 = 1 punkt •
Ocena 4 = 2 punkty • Ocena 4,5 = 3 punkty • Ocena 5 = 4 punkty
Punktacja egzaminu: • 11, 12 => 3,0 • 13,14 => 3,5 • 15,16 => 4,0
• 17, 18 => 4,5 • 19,20 => 5,0
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
projekt, prezentacja

Na zaliczenie ćwiczeń składają się następujące oceny cząstkowe: 1)
Obecność –warunkiem minimalnym jest 50%+1 2) Aktywność-
stanowi 15% oceny 3) Kolokwia – stanowią 20% oceny, zaliczenie
100% kolokwiów skutkuje zwolnieniem z kolokwium końcowego, 95%
podnosi ocenę o 1, o 90% o ½ . 4) Kolokwium kończące semestr –
warunkiem zaliczenia jest udzielenie 75% poprawnych odpowiedzi.
Aby zaliczyć semestr konieczne jest zaliczenie kolokwium na ocenę
minimum. dostateczną. Kolokwium stanowi 35% oceny 5) Projekt-
stanowi 30% oceny, konieczne jest zaliczenie projektu. 1%
odpowiada 1 punktowi w procesie sprawdzania wiedzy. 95% - bdb,
90% - db+, 85%-db, 80%dst+, 75%- dst

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Stylistyka praktyczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727f711bd

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
- odmiany stylistyczne współczesnej polszczyzny -
zasady funkcjonalnego budowania wypowiedzi - środki
stylistyczne służące kształtowaniu wypowiedzi

POL_K1_W05 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

opisywać i klasyfikować odmiany stylistyczne
współczesnej polszczyzny oceniać i poddawać
krytycznemu osądowi analizowane teksty sprawnie
posługiwać się wyróżnionymi odmianami stylowymi
samodzielnie uzupełniać wiedzę o języku oraz rozwijać
kompetencję językową

POL_K1_U06 prezentacja
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

sprawnego posługiwania się wyróżnionymi odmianami
stylowymi w zróżnicowanych sytuacjach społecznych
przygotowywania poprawnych stylistycznie tekstów
mówionych i pisanych w działalności zawodowej
i publicznej

POL_K1_K03 prezentacja

K2 poszerzania swojej wiedzy o języku oraz doskonalenia
kompetencji komunikacyjnej POL_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach modułu wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia z zakresu stylistyki
(styl, odmiana językowa, kryteria wyróżniania odmian językowych i stylów
polszczyzny, środki kształtowania stylu). Omówione zostaną najważniejsze
odmiany języka polskiego (ze szczególnym naciskiem na odmiany funkcjonalne),
ich cechy charakterystyczne w powiązaniu z obrazem rzeczywistości, jaki
zawierają, a także ich funkcje i wzajemne relacje. Scharakteryzowane zostaną
sposoby wykorzystania różnych elementów językowych w tekście ze względu na
jego cel i sytuację komunikacyjną, w jakiej powstaje. Poruszone zostanie
zagadnienie zharmonizowania środków językowych w tekście w kontekście jego
funkcjonalności, łącznie z zagadnieniem stylizacji językowej. Omówione zostaną
tendencje stylowe we współczesnym języku ogólnym (odmianie kulturalnej), a
także najczęściej spotykane błędy stylistyczne i mechanizmy ich powstawania.
Zajęcia będą miały charakter praktyczny, co pozwoli słuchaczom samodzielnie
interpretować i oceniać prezentowany materiał pod kątem poprawności i
funkcjonalności użytych środków językowych. Ćwiczenia przedmiotowe będą mieć
na celu wyrobienie większej sprawności językowej w posługiwaniu się odmianami
współczesnej polszczyzny.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja obecność na zajęciach udział w dyskusjach i ćwiczeniach kolokwium
zaliczeniowe obejmujące całość treści merytorycznych
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Polityka społeczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727155c10

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i zapoznanie studentów z istotą wybranych zagadnień z polityki społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie podstawowe podejścia
badawcze właściwe dla polityki społecznej POL_K1_W01 egzamin pisemny / ustny
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W2
Student zna i rozumie sposoby funkcjonowania oraz
zmiany zachodzące w instytucjach właściwych dla
polityk szczegółowych w polityce społecznej, zarówno
w kraju jak i w obszarze europejskim

POL_K1_W03,
POL_K1_W06 egzamin pisemny / ustny

W3
Student zna i rozumie relacje między zjawiskami
ekonomicznymi a społecznymi, które generują kwestie
polityki społecznej

POL_K1_W03,
POL_K1_W06 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi posługiwać się podstawową wiedzą
teoretyczną w wyjaśnianiu zachowań jednostki
i społeczeństwa w zaspokajaniu potrzeb

POL_K1_U01,
POL_K1_U03 egzamin pisemny / ustny

U2
Student potrafi analizować działalność państwa
i organizacji trzeciego sektora w realizacji funkcji
polityki społecznej

POL_K1_U01,
POL_K1_U02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do współdziałania w grupie POL_K1_K01 prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K2

Student jest gotów do współdziałania z innymi
szanując odmienne poglądy i opinie, rozstrzygania
pojawiających się dylematów, co umożliwia
prezentację i dyskusje na tematy związane
z wybranymi politykami szczegółowymi polityki
społecznej

POL_K1_K01,
POL_K1_K02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K3 Student jest gotów do ustawicznego poszerzania
wiedzy z zakresu polityki społecznej POL_K1_K04 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Polityka społeczna – uwagi wprowadzające do przedmiotu, siatka pojęciowa;
Przedmiot, podmiot i dyscypliny polityki społecznej; Historia polityki społecznej;
Polityka społeczna w aspekcie doktrynalnym; Polityka społeczna w zapisie
wybranych aktów prawa międzynarodowego i krajowego; Polityka rodzinna w
Polsce i w wybranych państwach europejskich; Polityka mieszkaniowa w Polsce i w
wybranych państwach europejskich; Polityka edukacyjna w Polsce i w wybranych
państwach europejskich; Polityka zdrowotna w Polsce i wybranych państwach
europejskich; Patologie społeczne – przyczyny, skutki i przeciwdziałanie; Zjawisko
bezrobocia w Polsce i w wybranych państwach europejskich – przyczyny, skutki i
przeciwdziałanie; Trzeci sektor w polityce społecznej w Polsce i w wybranych
państwach europejskich; Zjawisko korupcji – przyczyny, skutki i przeciwdziałanie;
Dyskryminacja a równouprawnienie; Konwergencja polityki społecznej i jej skutki.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

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



Sylabusy 257 / 352

Zarządzanie wizerunkiem i strategie tworzenia marki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Doradztwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLDoPolS.1100.5cd559b5d9269.19

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z problematyką marki politycznej.

C2 Zapoznanie studentów z problematyką wizerunku politycznego.

C3 Nauczenie studentów analizowania marek politycznych i krytycznej analizy wizerunków politycznych.

C4 Przekazanie wiedzy na temat wybranych zagadnień o instytucjonalnych i personalnych aspektach zarządzania
marka i wizerunkiem (rzecznictwo prasowe, ochrona wizerunku).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna podstawowe zagadnienia teoretyczne
dotyczące marki jako elementu przewagi
konkurencyjnej na rynku politycznym.

POL_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W2 student zna komponenty marki jako elementu
rynkowej oferty i tożsamości. POL_K1_W06 zaliczenie na ocenę

W3 student zna ustawowe zakazy reklamy ukrytej
i powody ich wprowadzenia. POL_K1_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznać zagrożenia dla konstruowania pożądanego
wizerunku POL_K1_U05 zaliczenie na ocenę

U2
aktywnie uczestniczyć w procesie kreowania
wizerunku i marki firm i instytucji, urzędów
administracji rządowej, organów samorządu
terytorialnego, partii politycznych

POL_K1_U01 zaliczenie na ocenę

U3 analizować i oceniać funkcjonujące na rynku marki
ugrupowań politycznych POL_K1_U01 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student uczestniczy i współtworzy politykę medialną
firmy z wykorzystaniem mediów jako forum debaty
publicznej.

POL_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Marka jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku politycznym
(partia/polityk jako marka).
2. Komponenty marki jako elementu rynkowej oferty i tożsamości, cz. 1 - aspekty
werbalne.
3. Komponenty marki jako elementu rynkowej oferty i tożsamości, cz. 2. - aspekty
niewerbalne.
4. Marka w polityce - werbalne i niewerbalne elementy marki politycznej.
5. Projekt 1 - podstawowa analiza wybranej marki politycznej(prezentacje).
6. Zarządzanie marką i marką polityczną w czasie i strategie oparte o cykl życia
marki.
7. Projekt 2 - zaawansowana analiza wybranej marki politycznej (prezentacje).
8. Wizerunek polityczny: koncepcje i komponenty.
9. Zagrożenia dla konstruowania pożądanego wizerunku.
10. Analiza wybranych wizerunków politycznych.
11. Rzecznik prasowy - współtwórca wizerunku podmiotu politycznego.
12. Ramy ochrony wizerunku i marki.
13. Zagadnienie wizerunku publicznego i reputacji, znaczenie wizerunku i marki w
działalności publicznej – debata.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę

1. Obecność na zajęciach 2. Ocena przygotowania na zajęcia. 3. Ocena
merytoryczna przygotowanych prezentacji (wykonywane tylko na
zajęciach i wówczas oceniane, bez oddawania do oceny w formie
pisemnej). 4. Możliwe inne metody sprawdzenia nabycia wiedzy - krótkie
kolokwia pisemne kub ustne (szczególnie w przypadkach
nieprzygotowania na zajęcia z tekstem przewodnim). Warunki
dopuszczenia do zaliczenia: obecność na minimum połowie zajęć;
usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli więcej niż 1).
Niezależnie od nieobecności student musi wykonać wszystkie zalecone
prezentacje. Odpracowywanie nieobecności polega na przestudiowaniu
dodatkowych tekstów przewodnich lub na dodatkowych zadaniach
pisemnych.
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Elementy dziennikarstwa w pracy rzecznika prasowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLgzsdpS.1100.5cd559b2888f5.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie studentom wiedzy o wykorzystywaniu warsztatu dziennikarskiego w pracy rzecznika prasowego.
Podkreślenie różnic między obowiązkami rzecznika i dziennikarza. Zwrócenie uwagi na profesjonalne aspekty
współpracy rzecznika z mediami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Zna specyfikę mediów i posiada wiedzę
o dziennikarstwie potrzebną do wykonywania zawodu
rzecznika prasowego [K_W10+]. Ma świadomość
odpowiedzialności za słowo [K_K03+++]. Ma potrzebę
uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności
dziennikarskich [K_K08+++].

POL_K1_W07 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi, będąc w roli rzecznika prasowego,
wykorzystywać dziennikarskie przygotowanie
do komunikowania się ze społeczeństwem oraz
do kontaktów z mediami i współpracy
z dziennikarzami [K_U10+] [K_U11+]. Skutecznie
reagować na sytuacje kryzysowe i wpływać
na kształtowanie wizerunku firmy [K_U10+] [K_U11+].
Rozumie potrzeby mediów.

POL_K1_U06 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student, jako rzecznik, jest gotów do dobrej
współpracy z dziennikarzami zarówno na co dzień, jak
i w sytuacjach kryzysowych. Dba o kontakty
z mediami i potrafi elastycznie reagować
na zaskakujące wydarzenia.

POL_K1_K04 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

Przygotowanie prac pisemnych 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Realizacja zadanych tematów w formie: informacji, wywiadu, sylwetki i polemiki.
Przygotowywanie serwisu prasowego dla mediów. Analiza komunikatów
rzeczników prasowych różnych firm i instytucji.
Pisanie komunikatów i dyskusja nad formą i treścią.
Dyskusja o zawodzie rzecznika oraz o różnicach między pracą dziennikarza i
rzecznika.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Zaliczenie przedmiotu na podstawie: 1. Tekstów pisanych w
trakcie semestru z perspektywy rzecznika i dziennikarza. 2.
Aktywności na zajęciach przy analizowaniu i poprawianiu
zadanych materiałów. 3. Kreatywności podczas dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa
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Systemy wyborcze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda72717e45e

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Uzyskanie przez studentów pogłębionej teoretycznie wiedzy o procedurach wyborczych, a także znaczeniu
i miejscu wyborów we współczesnym państwie demokratycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna i rozumie pojęcia i terminologię związaną
z wyborami politycznymi.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

egzamin pisemny

W2 Student zna i rozumie procedury i mechanizmy
wyborcze występujące we współczesnym świecie.

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

egzamin pisemny

W3
Student zna i rozumie poszczególne formuły i metody
wyborcze oraz ich polityczne konsekwencje i wpływ
jaki wywierają na kształt przedstawicielstwa
politycznego.

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi analizować przebieg i wyniki wyborów
w całej ich złożoności proceduralnej i politycznej.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

egzamin pisemny

U2
Student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę
do podejmowania aktywnych działań w sferze
wyborów.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

egzamin pisemny

U3 Student potrafi prowadzić badania i analizy wyborcze.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do aktywnych działań nie tylko
jako świadomy wyborca, ale i ewentualny kandydat
w wyborach, członek komisji wyborczej lub pracownik
administracji wyborczej.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 29

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rola i znaczenie wyborów we współczesnym państwie demokratycznym. W1, K1

2. Prawo wyborcze a system wyborczy: podejście anglosaskie i kontynentalne. W1

3. Wyborcza formuła proporcjonalna. W1, W2, W3, U1, U2, U3

4. Wyborcza formuła większościowa (majorytaryzm). W1, W2, W3, U1, U2, U3

5. Wyborcza formuła mieszana (proporcjonalno-większościowa). W1, W2, W3, U1, U2, U3

6. Formuły wyborów prezydenckich, samorządowych i europejskich. W2, U1, U2, U3, K1

7. Wyborcze metody największych średnich: metoda d'Hondta, metoda Sainte-
Lague. W2, W3, U1, U2, U3

8. Wyborcze metody największych reszt: metoda Hare'a, metoda Hagenbacha-
Bischoffa, metoda Imperiali, metoda Droopa, metoda Hare'a-Niemeyera. W2, W3, U1, U2, U3

9. Deformacje wyborcze i sposoby ich pomiaru. W2, W3, U1, U2, U3

10. Wielkość okręgu wyborczego: okręgi jednomandatowe i wielomandatowe. W2, W3, U1, U2, U3

11. Charakter głosu wyborcy w akcie głosowania: głos kategoryczny i głos
porządkujący. W2, W3, U1, U2, U3

12. Udział w wyborach: prawo czy obowiązek obywatela? Zjawisko przymusu
wyborczego. W2, W3, U1, U2, U3

13. Metody selekcji kandydatów w wyborach. W2, U1, U2, U3, K1

14. Procedury wyborcze w Polsce. W2, W3, U1, U2, U3, K1

15. Procedury wyborcze w wybranych państwach świata z uwzględnieniem kryterium
oryginalności i nietypowości. W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727fc6491

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wpływem środków masowego przekazu na współczesne
społeczeństwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Posiada wiedzę na temat ewolucji mediów POL_K1_W03,
POL_K1_W05 zaliczenie
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W2 Zna modele i rodzaje systemów medialnych
funkcjonujących w Polsce i na świecie

POL_K1_W03,
POL_K1_W05 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do analizy
środków masowego przekazu i zjawisk społeczno-
kulturowych z nimi związanych

POL_K1_U01,
POL_K1_U05 raport

U2 Potrafi zanalizować zależność pomiędzy systemem
społeczno-politycznym a rolą i funkcją mediów

POL_K1_U01,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

raport

U3 Potrafi analizować treść przekazu medialne
POL_K1_U01,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Ma świadomość różnic kulturowych wywoływanych
odmiennym podłożem politycznym, kulturowym
i społecznym

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

raport, zaliczenie

K2
Ma świadomość dylematów związanych z deontologią
zawodu dziennikarskiego a także widzi dalszą
potrzebę doskonalenia swoich umiejętności

POL_K1_K03,
POL_K1_K04 raport, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie raportu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe pojęcia, teorie i funkcje dotyczące problematyki komunikowania
masowego W1, U1, U2, K1

2. Funkcje i dysfunkcje mediów W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

3. Nowe media W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2
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4. Społeczeństwo informacyjne: ewolucja, charakterystyka, konsekwencje W1, U2, K1

5. Mediatyzacja polityki W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

6. Polityzacja mediów W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

7. Krytyka kultury masowej W1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium raport, zaliczenie
- aktywny udział w zajęciach - ocena przygotowania studenta na zajęcia,
poprzez systematyczne sprawdzanie nabytej wiedzy w drodze metody
przewodniego tekstu i dyskusji w trakcie zajęć - ocena raportu będącego
analizą treści przekazu wybranego medium masowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak



Sylabusy 269 / 352

Organizacja i zarządzanie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda7271aaa2b

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z procesem zarządzania organizacjami

C2 przekazanie wiedzy o organizowaniu się

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 terminologie z zakresu organizowania POL_K1_W06,
POL_K1_W07 zaliczenie pisemne
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W2 terminologie z zakresu zarządzania POL_K1_W06,
POL_K1_W07 zaliczenie pisemne

W3 ewolucje podejść badawczych w organizacji
i zarządzaniu POL_K1_W01 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się terminologią z zakresu organizacji

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt

U2 Potrafi w praktyce stosować narzędzia z nauki
zarządzania i aplikować je do konkretnych organizacji

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt

U3 posługiwać się terminologią z zakresu zarządzania
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do pomocy w doradztwie POL_K1_K02,
POL_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

Przygotowywanie projektów 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do organizacji i zarządzania W1, W2, W3

2. Planowanie strategiczne W1, W2, W3, U1, U2, U3
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3. Kontrolowanie W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4. Przywództwo W1, W2, U1, U2, K1

5. Motywowanie W1, W2, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, projekt
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Marketing polityczny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda7271dcb81

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest przedstawienie głównych technik kampanii wyborczych i omówienie najskuteczniejszych metod
pozyskiwania poparcia elektoratu . Przedmiotem analizy będą m.in. marketingowe strategie wyborcze, zwłaszcza
w kampaniach prezydenckich i parlamentarnych , a także techniki promocji politycznej, w zależności od typu
kampanii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 273 / 352

W1 student zna terminologię i podstawowe elementy
teorii marketingu politycznego

POL_K1_W01,
POL_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2 student posiada wiedzę o podstawowych technikach
promocji politycznej POL_K1_W05 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

W3
student zna podstawowe koncepcje teoretyczne
opisujące i wyjaśniające zachowania wyborcze
obywateli

POL_K1_W03 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przeprowadzić podstawową analizę przebiegu
procesów komunikowania wyborczego, wraz z jego
uwarunkowaniami

POL_K1_U01 esej

U2 komentować zachowania wyborcze POL_K1_U05 esej

U3
analizować znaczenie kampanii dla kształtowania
zachowań wyborczych na poziomie podstawowym,
oceniając marketingowe strategie wyborcze

POL_K1_U06 zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
publicznej prezentacji przygotowanego artykułu
naukowego dotyczącego wybranej problematyki
marketingu politycznego

POL_K1_K01 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Przygotowanie prac pisemnych 20

Przygotowanie do sprawdzianów 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wprowadzenie do marketingu politycznego – podstawowe pojęcia; zachowania
wyborcze – podstawowe koncepcje; etapy marketingowej kampanii wyborczej:
fazy badań, planowania i implementacji – omówienie ogólne; faza planowania:
strategia, jej budowa i koncepcje strategii w marketingu politycznym;
audiowizualna reklama polityczna – typy reklam, ich prezentacja i omówienie;
system medialny państwa jako forum debaty publicznej i przestrzeń realizacji
marketingu politycznego; autoprezentacja jako podstawowe narzędzie polityka w
kampanii wyborczej; publiczna prezentacja przygotowywanych przez studentów
artykułów dotyczących wybranej problematyki marketingu politycznego.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
esej, prezentacja

Warunki dopuszczenia do zaliczenia: obecność na minimum połowie
zajęć; usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli więcej niż
1). Niezależnie od nieobecności student musi wykonać wszystkie
zalecone zadania. Odpracowywanie nieobecności polega na
przestudiowaniu dodatkowych tekstów przewodnich lub na
dodatkowych zadaniach pisemnych. Szczegóły dotyczące warunków
oraz trybu zaliczania przedmiotu omawiane są przez obu
prowadzących na pierwszych zajęciach. Do zaliczenia pierwszej części
ćwiczeń, prowadzonej przez dr Jakuba Żurawskiego obowiązuje: 1.
Zaprezentowanie na zajęciach wyników zadawanych analiz (3 analizy)
2. Zaliczenie kolokwium pisemnego. 3. Możliwe inne metody
sprawdzenia nabycia wiedzy - krótkie kolokwia pisemne lub ustne
(szczególnie w przypadkach nieprzygotowania na zajęcia z tekstem
przewodnim). Do zaliczenia drugiej części ćwiczeń, prowadzonej przez
dr Macieja Miżejewskiego, obowiązuje: 1. Prezentacja na zajęciach
wystąpienia wyborczego. 2. Przygotowanie artykułu dotyczącego
wybranej przez studenta problematyki z marketingu politycznego
(objętość: 0,5 arkusza wydawniczego), po uprzednim zatwierdzeniu
przez prowadzącego abstraktu artykułu wraz z bibliografią. 3.
Prezentacja na zajęciach tematyki przygotowanego artykułu.
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Skrajna prawica we współczesnej Europie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda72797c0bc

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna historię ugrupowań skrajnej prawicy
we współczesnej Europie

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja, zaliczenie

W2 Zna oblicza ugrupowań skrajnej prawicy
we współczesnej Europie

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja, zaliczenie

W3 Zna zróżnicowane przyczyny prowadzace
do powstania ruchów radykalnie prawicowych

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja, zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi scharakteryzować i ocenić tożsamość ideowo-
programową, sposoby pozyskiwania i mobilizowania
poparcia politycznego oraz wpływy polityczne
ugrupowań skrajnej prawicy

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
prezentacja, zaliczenie

U2 Potrafi analizować przyczyny wzrostu bądź słabnięcia
znaczenia partii skrajnej prawicy

POL_K1_U01,
POL_K1_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja, zaliczenie

U3

potrafi zidentyfikować różnice dzielące ugrupowania
skrajnej prawicy od partii prawicowych głównego
nurtu oraz rozpoznać ich szczególną pozycję
i ewentualny stopień dysfunkcjonalności w porządku
demokratycznym

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w charakterze analityka politycznego POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia przynoszą rekonstrukcję i charakterystykę historii, ideologii, programów i
strategii politycznych ugrupowań skrajnej prawicy europejskiej po 1945 roku,
ukazując typowy dla nich system wartości i celów, ogólnie inspirujący ideał,
sposób opisywania świata i polityki. Analiza obejmuje także styl politycznego
argumentowania i działania, typ struktury organizacyjnej i przywództwa
politycznego, bazę wyborczą formacji skrajnie prawicowych. Szczególny nacisk
jest położony na omówienie miejsca i znaczenia ugrupowań skrajnie prawicowych
i prawicowo-populistycznych w krajobrazie politycznym powojennej Europy, w tym
przede wszystkim na swoisty renesans ich wpływów oraz zmianę oblicza,
poczynając od połowy lat 80. XX wieku.

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

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
prezentacja, zaliczenie

Przedmiot zaliczany jest na podstawie aktywnej partycypacji w
zajęciach, podczas których studenci zobowiązani sa do
regularnej analizy tekstów i przedstawiania jej wyników oraz do
przygotowania co najmniej jednej prezentacji. Osoby nie
spełniające warunków zaliczenia wg tych kryteriów zobowiązane
są przystąpić do pisemnego zaliczenia w formie kolokwium
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Holocaust – zagłada Żydów w Polsce w czasie II wojny światowej i jej
powojenne reminiscencje

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda7279b3e5f

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cel poznawczy i kształcący: zapoznanie z problematyką relacji polsko-żydowskich w XX w. - miejscem i rolą
społeczności żydowskiej w społeczeństwie polskim. Wyrobienie krytycznego i przede wszystkim naukowego
podejścia do funkcjonujących w społeczeństwie mitów na temat Żydów, relacji polsko-żydowskich. Zwrócenie
uwagi na demagogię i populizm w odniesieniu do problematyki żydowskiej. Cele wychowawcze: kształtowanie
postaw poszanowania odmienności innych kultur, wykluczenie zachowań rasistowskich, szacunek dla martylorogii
narodu żydowskiego, zwalczanie haseł rasistowskich i nazistowskich. Szacunek dla narodu polskiego - polscy
sprawiedliwi wśród narodów świata. Reagowanie i zwalczanie teorii o "polskich obozach koncentracyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Różnice między nazizmem a faszyzmem i różnice
w realizowanej przez te doktryny polityce wobec
Żydów.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2 Zna ogólne dzieje Żydów w świecie i diaspory
żydowskiej w Polsce na przestrzeni wieków. POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, zaliczenie

W3 Zna stosunek poszczególnych partii politycznych
w Polsce do Żydów na przestrzeni XX wieku.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi wykazać różnice między antyjudaizmem
a antysemityzmem.

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2
Interpretuje przepisy prawne skierowane przeciwko
Żydom w państwach europejskich (szczególnie
w Rzeszy Niemieckiej) oraz w Polsce.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3 Analizuje wpływy poglądów nacjonalistycznych
na kształtowanie się nastrojów antyżydowskich.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, zaliczenie

U4 Interpretuje wpływ sytuacji politycznych, społecznych,
gospodarczych na położenie ludności żydowskiej.

POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, zaliczenie

U5

Posługiwać się podstawowymi pojęciami związanymi
z analizowaniem sytuacji ludności żydowskiej (np.
paragraf aryjski, ustawy norymberskie, numerus
claususm, Shoah, judenrat, ŻOB, ŻEGOTA,
Sprawiedliwi wśród narodów świata, Żydokomuna).

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Uczestniczenia w małych zespołach badawczych
w realizacji projektu „Współcześni Polacy a Żydzi”.

POL_K1_K01,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

projekt

K2
W sposób profesjonalny i etyczny z poszanowaniem
tragizmu narodu żydowskiego wypowiada się na temat
Holocaustu.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, zaliczenie

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 4

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań empirycznych 6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Sytuacja ludności żydowskiej na ziemiach polskich na początku XX w. (ze
szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego)

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

2.
1. Polityka III Rzeszy wobec ludności żydowskiej przed wybuchem wojny;
martyrologia Żydów niemieckich i ustanowione w tej kwestii podstawy prawne
przez nazistów.

W1, U2, U3, U4, U5

3. Przepisy prawne w kwestii żydowskiej ustanowione przez Niemców na
okupowanych ziemiach polskich po agresji 1939 r. W2, U2, U4

4.
Położenie Żydów na ziemiach polskich okupowanych przez Niemców (getta).
Stosunek ludności polskiej do problemu ludności żydowskiej pod okupacją
niemiecką.

W2, W3, U2, U3, U4, U5

5. Żydowskie podziemie i jego działalność do 1943 r. (powstanie w getcie
warszawskim). W2, U2, U4, U5

6. Zagłada Żydów na terenach okupowanych przez Niemców, zwłaszcza w
Generalnym Gubernatorstwie. W2, U2, U3, U4, K2

7.
Problem położenia ludności żydowskiej na terenach pod okupacją radziecką w
latach 1939-1941. Kwestie współpracy z nowymi władzami oraz kwestie polityki
władz sowieckich wobec ludności żydowskich: uderzenie w żydowskie instytucje
samorządowe, partie polityczne itp.

W2, U2, U4

8.
Zagłada Żydów na Kresach Wschodnich 1941-1944. Relacje między nimi a
partyzantką sowiecką i ugrupowaniami nacjonalistycznymi ukraińskimi i
litewskimi.

W2, U4

9. Udział osób narodowości żydowskiej w tworzeniu nowej władzy w Polsce
począwszy od 1944 r., zwłaszcza w aparacie bezpieczeństwa. W2, W3, U3, U4, U5

10. Sytuacja Żydów w Polsce bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej;
pogromy (m.in pogrom kielecki) i emigracja. W2, W3, U2, U3, U4

11. Różnorodne i bardzo kontrowersyjne prezentowanie wydarzeń, do skrajnych ocen
w przypadku J.T.Grossa. W2, U4
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12. Ogólny bilans niesienia pomocy ludności żydowskiej przez Polaków; sprawa
medalu „Sprawiedliwy wśród narodów świata". W2, W3

13. „Polskie obozy koncentracyjne” – czarna propaganda wymierzona w państwo
polskie, czy brak wiedzy? W2, W3, U4

14. Żydzi i problem żydowski w polskim życiu politycznym po 1989 r. W2, W3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę, projekt,
zaliczenie

Zaliczenie obejmujące całość treści merytorycznych na
podstawie: a) obecności – dozwolone są tylko dwie nieobecności,
każda ponad tą liczbę zaliczana jest na dyżurach b) aktywności
na przynajmniej 50 % zajęć w postaci brania udziału w
dyskusjach i argumentowania swojego stanowiska,
przygotowania prelekcji czy prezentacji – wszystko punktowane
każdorazowo. Osoby, które wykazały się ponad 90% aktywnością
są zwolnione z pisania zaliczenia c) znajomości literatury
wymaganej do konwersatorium d) przygotowania małego
projektu grupowego "Współcześni Polacy a Żydzi" Ocena
końcowa stanowi średnią z pracy semestralnej studenta.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs Historii Polski XX w.
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Problemy współczesnej polityki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda7279e5eb5

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie problemy współczesnej polityki. POL_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2 Student zna i rozumie sposób funkcjonowania działań
politycznych. POL_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W3 Student zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania
instytucji państwa. POL_K1_W01 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wskazać teoretyczne podstawy działań
politycznych POL_K1_U01 zaliczenie na ocenę
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U2 Student potrafi argumentować własny punkt widzenia POL_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U3 Student potrafi pisemnie formułować przemyślenia. POL_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do prowadzenia merytorycznej
dyskusji. POL_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści przedmiotu zależą od analizy bieżących wydarzeń politycznych, które
wybierają do interpretacji studenci.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę Pisanie co tydzień prac na temat problemów współczesnej polityki.
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Niemiecka myśl polityczna XX w.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727a26535

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie podstawowe nurty niemieckiej
myśli politycznej XX wieku. POL_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2
Student znając główne niemieckie idee polityczne
potrafi je odnieść i porównać z polską, angielską czy
francuską myślą polityczną

POL_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W3 Student zna różne koncepcje antropologii politycznej POL_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi wskazać różnice oraz odnaleźć
podobieństwa rządzące polityką i ekonomią, polityką
a filozofią.

POL_K1_U01 zaliczenie na ocenę

U2
Student potrafi wiedzę teoretyczną zastosować
w praktyce, przykładowo określić podstawy ideowe
działań politycznych.

POL_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U3 Student umie wskazać główne idee na niemieckiej
scenie politycznej. POL_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do analizy teoretycznej
i praktycznej współczesnych niemieckich idei
politycznych.

POL_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 5

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do zajęć 10

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Na zajęciach poruszane będą między innymi następujące zagadnienia: koncepcje
dziejów (G. Mann); problem aktywnego obywatelstwa (J. Habermas); fenomen
rewolucji (H. Arendt); temat „kombinowanej dyktatury” (H. Rauschning); doktryny
rewolucyjnego konserwatyzmu 1918-1933 (np. C. Schmitt, bracia Jünger); związek
polityki i antropologii (H. Plessner); problem przywództwa w Europie, wojny i
pokoju 1939-1945 (J. Kühn, H.-A. Jacobsen); zagadnienie niemieckich mitów (Ch.
G. von Krockow); wizje Europy niemieckich pisarzy (T., H. i K. Mann, K. Jaspers, K.
H. Bohrer); semantyka historyczna R. Kosellecka.

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

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Obecność na wykładach, zaliczenie pisemnego egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Media a aspekt wolności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727a64b4e

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poznanie przez studentów szerokiego spektrum powiązań pomiędzy mediami i różnymi aspektami wolności

C2 Problematyka wolności słowa, pluralizmu w mediach, granic owych wolności i konsekwencji związanych z ich
naruszeniem, norm ograniczających swobodę działania i wypowiadania się w mediach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 aktualną sytuację polityczną i gwarancje wolności
słowa

POL_K1_W04,
POL_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2
historyczne uwarunkowania kształtowania
i ewoluowania się zasad wolności słowa i pluralizmu
w mediach, jak również ich ograniczeń.

POL_K1_W04,
POL_K1_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Wykorzystać wiedzę na tematy związane z wolnością
mediów w Polsce, jej ograniczeniom i konsekwencjom
związanych z naruszaniem obowiązujących norm
do uczestniczenia w dyskusjach

POL_K1_U01,
POL_K1_U05 zaliczenie na ocenę

U2
Prognozować dalszy model działania mediów oraz
stojące przed nim wyzwania w kontekście
zagwarantowania wolności słowa i zasad pluralizmu.

POL_K1_U06 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykorzystania swojej wiedzy na tematy związane
z wolnością mediów w Polsce, jej ograniczeniom
i konsekwencjom związanych z naruszaniem
obowiązujących norm do uczestniczenia w dyskusjach

POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie do ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie wolności - ujęcie prawne, filozoficzne i etyczne W1, W2, U1, K1

2. Media w Polsce i na świecie funkcjonujące w oparciu o zasady wolności i
pluralizmu W1, W2, U1, U2, K1

3. Naruszenia swobód i wolności słowa oraz mediów w wybranych krajach W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Uczestnictwo i aktywność na zajęciach oraz opracowanie
projektów na wybrany temat. Przygotowanie prezentacji
multimedialnej i zaprezentowanie jej w czasie zajęć. Praca
zbiorowa podczas zajęć w samodzielnie dobranych grupach
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Violence in international relations
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727a9c877

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna typy przemocy w stosunkach międzynarodowych POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

W2 zna teorie tłumaczące występowanie przemocy
w stosunkach międzynarodowych

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

W3 zna przypadki występowania różnych typów przemocy
w stosunkach międzynarodowych POL_K1_W03 zaliczenie pisemne,

aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
potrafi wyrażać własne opinie na temat zjawisk
przemocy w stosunkach międzynarodowych, przy
jednoczesnym zachowaniu zasad obiektywności
i uczciwości w badaniach naukowych

POL_K1_U01,
POL_K1_U05 aktywność na zajęciach

U2 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o teoriach
przemocy do analizy konkretnych zjawisk

POL_K1_U01,
POL_K1_U03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

U3
posiada umiejętność prawidłowego stosowania
terminologii dotyczącej przemocy w stosunkach
międzynarodowych

POL_K1_U03,
POL_K1_U07

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do uznawania różnych punktów widzenia
oraz interpretacji zjawisk przemocy w stosunkach
międzynarodowych

POL_K1_K02 aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 20

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs poświęcony jest różnym rodzajom przemocy występującym w stosunkach
międzynarodowych oraz istniejącym teoretycznym wyjaśnieniom tych zjawisk.
Treści programowe obejmują taką tematykę jak: wojna, konflikty etniczne,
ludobójstwo, rewolucja, terroryzm, interwencja humanitarną oraz związek
pomiędzy degradacją środowiska a konfliktem społecznym. Przemoc w
stosunkach międzynarodowych będzie analizowana zarówno na poziomie
społeczno-strukturalnym, jak i indywidualnym, z perspektywy funkcjonalizmu,
teorii racjonalnego wyboru, mikro- i makro-podejść oraz teorii krytycznej.

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

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, aktywność na
zajęciach

Obecność (min. 51%) i aktywność na zajęciach;
Uzyskanie minimum 60% punktów w lekcjach online;
Uzyskanie minimum 60% punktów w kolokwium
końcowym
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Liberalism, Multiculturalism and Citizenship
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727adefa0

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kształcenie wiedzy i umiejętności krytycznej analizy kluczowych zagadnień współczesnej filozofii polityki tj.
liberalizm, wielokulturowość, obywatelstwo,

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna systemy normatywne kształtujące
stosunki międzynarodowe

POL_K1_W02,
POL_K1_W04 zaliczenie pisemne
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W2 Rozumie problemy wielokulturowości w perspektywie
teoretycznej, kulturowej i politycznej.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04

zaliczenie pisemne

W3 Zna główne założenia współczesnych teorii liberalnych
i paradygmat liberalno-demokratyczny

POL_K1_W02,
POL_K1_W04 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

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

POL_K1_U05,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

raport, prezentacja

U2 Potrafi zaprezentować studium przypadku związane
ze społeczeństwami wielokulturowymi.

POL_K1_U06,
POL_K1_U07 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do prezentowania argumentów i zabierania
własnego stanowiska.

POL_K1_K02,
POL_K1_K04

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja

K2 Jest gotów do współpracy w realizacji prostych celów
badawczych.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02 raport, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie do zajęć 20

rozwiązywanie zadań problemowych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1-2. Liberalizm i podstawy wolnego społeczeństwa. Paradygmat liberalno-
demokratyczny. 3. Liberalna tolerancja. W1, W3

2. 4. 4. Liberalizm i różnorodność kulturowa. W2, U1, K1

3. 5. Prawa indywidualne, prawa mniejszości, prawa kulturowe. Projekty studenckie W2, W3, U1, K2

4. 6. Obywatelstwo, koncepcja liberalna, republikańska i wielokulturowa. W3, K1

5. 7-8. Teorie wielokulturowości. W1, W2, U1, K2
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6. 9. Za i przeciw wielokulturowości - debata oxfordzka. U1, K1, K2

7. 10. Polityka wielokulturowości studium przypadku - USA i Kanada U1, U2

8. 11. Polityka wielokulturowości studium przypadku - Szwecja i Francja U2, K1

9. 12. Polityka wielokulturowości studium przypadku - Wielka Brytania, Niderlandy U1, U2, K1

10. Kryzys lieralizmu? W2, W3

11. 14-15. Podsumowania i druga debata oxfordzka W1, W2, W3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, raport,
prezentacja

A. Obecność i aktywny udział w zajęciach; B.
Przygotowanie raportu i prezentacji studium przypadku
C. Zaliczenie pisemne w formie eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość angielskiego na poziomie co najmniej B2
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Asia – Pacific in World Politics
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727b1d4bb

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
This is an introductory course aiming 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 Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 basic issues of international relations in the Asia-
Pacific region, as well as their theoretical background

POL_K1_W01,
POL_K1_W02 egzamin pisemny

W2 IR participants and current events in the Asia-Pacific
Region

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny

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

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 do basic research, critically analyze and synthesize
information

POL_K1_U01,
POL_K1_U03 egzamin pisemny

U2 discuss regional issues based on research POL_K1_U03,
POL_K1_U05 egzamin pisemny

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

POL_K1_U04,
POL_K1_U07 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 debate his opinions during classes understanding
differences in worldviews POL_K1_K02 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

This is an introductory course aiming 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, analiza przypadków, konsultacje

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).
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1300.5ca756b2af3d0.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

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
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna podstawową terminologię stosowaną w badaniach
z zakresu nauk o polityce i administracji POL_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2 zna metody i techniki badawcze stosowane w naukach
o polityce i administracji POL_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W3 zna wymagania stawiane pracom dyplomowym
w INPiSM POL_K1_W04 zaliczenie na ocenę

W4 posiada wiedzę z zakresu ochrony własności
intelektualnej POL_K1_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretuje zjawiska z różnych obszarów nauk
o polityce i administracji

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2
potrafi stosować wybrane podejścia badawcze oraz
teorie naukowe z zakresu nauk o polityce
i administracji

POL_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U3
posługuje się właściwymi narzędziami i metodami
badań z zakresu nauk społecznych w celu
przeprowadzenia badań własnych

POL_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U4
ma umiejętność poszukiwania i selekcji informacji
w warunkach globalizacji badań naukowych oraz
korzysta z technik komunikacyjnych i IT w zakresie
nauk o polityce i administracji

POL_K1_U01,
POL_K1_U06 zaliczenie na ocenę

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

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 myśli w sposób samodzielny, krytyczny i twórczy POL_K1_K02,
POL_K1_K04 zaliczenie na ocenę

K2 jest świadomy konieczności etycznego postępowania
w trakcie pisania pracy dyplomowej POL_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30
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przygotowanie pracy dyplomowej 30

analiza i przygotowanie danych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie pracy dyplomowej 120

analiza i przygotowanie danych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot i cele prac dyplomowych, wymagania stawiane pracom dyplomowym w
INPiSM; Wymogi edycyjne prac dyplomowych, Konstruowanie przypisów i
bibliografii; Podstawowe zasady etyki w pisaniu prac naukowych oraz
konsekwencji plagiatowania, Metodologia pracy naukowej, warsztat badawczy,
techniki opisu naukowego; Bazy źródłowe; wybór problemu badawczego pracy
dyplomowej; prezentacja konspektu pracy i dalszych etapów przygotowywania
pracy dyplomowej

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

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Sformułowanie problemu badawczego pracy dyplomowej, struktury pracy
oraz wstępnej bibliografii
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Semestr 6

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Złożenie do obrony zaakceptowanej przez Promotora pracy dyplomowej
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Praktyki studenckie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1100.5cd4263245c52.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 120

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem nauczania jest nabycie przez studenta umiejętności zawodowych w zakresie nauk o polityce i administracji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna specyfikę pracy w wybranej instytucji związanej
z kierunkiem studiów POL_K1_W06 zaliczenie
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W2 zna zasady funkcjonowania wybranej instytucji POL_K1_W04,
POL_K1_W06 zaliczenie

W3 zna obowiązki i uprawnienia pracownika
zatrudnionego w wybranej instytucji

POL_K1_W04,
POL_K1_W06 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
konfrontuje nabytą w trakcie studiów wiedzę
teoretyczną z praktycznymi wymogami przyszłej pracy
zawodowej

POL_K1_U03,
POL_K1_U05 zaliczenie

U2 nabywa kompetencje interpersonalne warunkujące
efektywne funkcjonowanie w pracy zawodowej POL_K1_U06 zaliczenie

U3 zdobywa wiedzę praktyczną związaną z kierunkiem
kształcenia

POL_K1_U01,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 stosuje zasady etyczne w rozwiązywaniu dylematów
etycznych w pracy zawodowej POL_K1_K03 zaliczenie

K2 współdziała w grupie na rzecz dobra publicznego POL_K1_K02 zaliczenie

K3
przygotowuje się do samodzielnych i twórczych
działań w obszarze związanym z kierunkiem
kształcenia

POL_K1_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści kształcenia zależne od szczegółowych wymagań i zadań stawianych przez
interesariusza zewnętrznego w ramach organizacji praktyki

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

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki zaliczenie
Podstawą zaliczenia praktyki jest przedstawione przez studenta
zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu praktyki wystawionego przez
interesariusza zewnętrznego organizującego praktykę oraz doświadczenie
kompletu dokumentów do INPiSM
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Prawa i wolności obywatelskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727216bb4

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi standardami w zakresie ochrony praw jednostki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie: instytucje i procedury służące
ochronie praw jednostki; akty prawne ustalające
standardy ochrony praw jednostki które obowiązują
w porządku krajowym i międzynarodowym; tendencje
rozwojowe w zakresie ochrony praw jednostki
we współczesnym świecie.

POL_K1_W02,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi: opisywać rolę norm prawnych
w zakresie ochrony praw jednostki; interpretować
zjawiska społeczne i polityczne związane
z naruszeniami praw jednostki we współczesnym
świecie; posługiwać się terminologią stosowaną
w odniesieniu do mechanizmów i procedur służących
zapewnieniu przestrzegania praw jednostki.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do: samodzielnego pogłębiania
wiedzy z zakresu praw i wolności człowieka
i obywatela; uznania znaczenia ochrony praw
jednostki dla właściwego funkcjonowania państwa
i społeczeństwa; prowadzenia dyskusji na temat
pożądanego zakresu ochrony praw jednostki
i przedstawiania w tym obszarze własnych
spostrzeżeń i opinii.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Program wykładu obejmuje m.in. przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu
praw i wolności człowieka oraz przedstawienie mechanizmów funkcjonowania
ochrony praw jednostki w porządku wewnętrznym i międzynarodowym -
systemów uniwersalnego (ONZ), europejskiego (Rady Europy, UE),
amerykańskiego oraz pozostałych systemów regionalnych. Przedmiotem zajęć jest
ponadto dogłębna analiza rozumienia i przestrzegania poszczególnych praw i
wolności (m.in. wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; wolność sumienia i
wyznania; zakaz dyskryminacji; wybrane prawa socjalne), a także problem
dopuszczalnych ograniczeń w tym zakresie (np. w warunkach stanów
nadzwyczajnych) oraz roli organizacji pozarządowych aktywnych w obszarze
ochrony praw jednostki.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny złożony z pytań otwartych

ćwiczenia zaliczenie pisemne kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Retoryka i erystyka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda728004a6f

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe pojęcia z zakresu retoryki i erystyki
podstawowe mechanizmy komunikowania publicznego
stosowane w dyskursie publicznym techniki retoryczne

POL_K1_W05 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

identyfikować i opisywać podstawowe techniki
retoryczne i erystyczne analizować i interpretować
różne typy wypowiedzi z wykorzystaniem poznanych
narzędzi zastosować poznane techniki
w przygotowywaniu skutecznych retorycznie
i etycznych wypowiedzi

POL_K1_U06 prezentacja
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
budowania skutecznych retorycznie i etycznych
wypowiedzi w pracy zawodowej i działalności
publicznej rozpoznawania nieetycznych zachowań
językowych i przeciwstawiania się im

POL_K1_K03 prezentacja

K2 samodzielnego uzupełniania wiedzy o języku
i poszerzania kompetencji językowych POL_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Program zajęć obejmuje podstawowe pojęcia z zakresu retoryki. Przedstawiony
zostanie kanon retoryki klasycznej oraz współczesne ustalenia, rozszerzające go i
modyfikujące, dostosowane do nowoczesnych warunków komunikacji. Omówiona
zostanie różnica między retoryką i erystyką, a także pojęcia perswazji i
manipulacji językowej. Zanalizowane zostaną sposoby kreowania językowego
obrazu świata i ich walor perswazyjny. Przedstawiona zostanie różnica między
perswazją racjonalną i emocjonalną, a także typologie argumentów oraz chwytów
polemicznych. Zanalizowane zostaną najczęściej używane tropy i ich rola w
perswazji, jak również najważniejsze zasady wykorzystania uczuć w perswazji.
Część zajęć poświęcona zostanie analizie wypowiedzi publicznych pod kątem
wykorzystywanych w nich strategii retorycznych (ze szczególnym uwzględnieniem
tekstów dziennikarskich). Studenci będą mieli także możliwość ćwiczenia
sprawności retorycznej poprzez udział w grach dydaktycznych oraz tworzenie i
analizę własnych tekstów.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja udział w dyskusjach i ćwiczeniach przygotowanie prezentacji kolokwium
zaliczeniowe
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Doradztwo polityczne w praktyce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Doradztwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLgzsdpoS.1200.5cd559b64d610.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy z politykami w zakresie doradztwa personalnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie funkcjonowanie polskiego
systemu politycznego. POL_K1_W01 raport, wyniki badań,

prezentacja
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W2 Student zna i rozumie mechanikę wyborczą. POL_K1_W04 raport, wyniki badań,
prezentacja

W3 Student zna i rozumie funkcjonowanie systemu
medialnego w Polsce. POL_K1_W05 raport, wyniki badań,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi sformułować rekomendacje dla
konkretnego polityka. POL_K1_U01 raport, wyniki badań,

prezentacja

U2 Student potrafi uwzględniać kontekst społeczny
podczas analizowania mechanizmów wyborczych. POL_K1_U05 raport, wyniki badań,

prezentacja

U3
Student potrafi przedstawić w sposób zwięzły
i przekonywujący rekomendacje w formie raportu oraz
prezentacji ustnej.

POL_K1_U06 raport, wyniki badań,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów, by pracować z politykami, nie
tylko w trakcie kampanii wyborczej. POL_K1_K01 raport, wyniki badań,

prezentacja

K2 Student jest gotów pracować w firmie doradczej. POL_K1_K03 raport, wyniki badań,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie raportu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia mają bardzo praktyczny charakter. Studenci wcielają się w rolę
profesjonalnych doradców, których zadaniem jest przygotowanie strategii dla
konkretnego polityka. Kurs ma za zadanie zintegrować skumulowaną dotąd
wiedzę na temat funkcjonowania systemu politycznego, partyjnego, wyborczego
oraz medialnego, by wykorzystać ją w praktyce.

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

2. Tworzenie szczegółowych charakterystyk poszczególnych okręgów sejmowych. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3. Tworzenie szczegółowych charakterystyk poszczególnych polityków, z
uwzględnieniem ich sytuacji w partii oraz strategii długookresowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2
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4. Przygotowanie szczegółowych rekomendacji w formie tradycyjnego raportu oraz
prezentacji ustnej.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, Metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty raport, wyniki badań, prezentacja Zaliczenie w oparciu o aktywność na zajęciach oraz
przygotowany projekt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania polskiego systemu politycznego.
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Polityka gospodarcza
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1200.5cac67caa4188.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ekonomiczne podstawy zjawisk politycznych,
organizacji instytucji społeczno-politycznych, form
przedsiębiorczości w obszarze ich funkcjonowania oraz
społecznych i ekonomicznych podstawach polityki oraz
procesach społeczno-politycznych w wymiarze
indywidualnym i grupowym.

POL_K1_W01,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

egzamin

W2 zjawiska społeczno-polityczne oraz prawne
i ekonomiczne

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06

egzamin
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W3
rolę państwa, jego instytucji i polityki w życiu
gospodarczym i społecznym oraz umie określić
kompetencje odpowiednich instytucji społeczno-
politycznych.

POL_K1_W03,
POL_K1_W07 egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się systemami normatywnymi oraz
interpretować podstawowe reguły i normy prawne
odnoszące się do państwa oraz instytucji społeczno-
politycznych i gospodarczych.

POL_K1_U01,
POL_K1_U04 egzamin

U2
wykorzystać metody i techniki badawcze do opisu
i analizy zjawisk politycznych oraz zilustrować związki
między zjawiskami demograficznymi, a procesami
politycznymi i gospodarczymi.

POL_K1_U03 egzamin

U3
wytłumaczyć rolę państwa, jego instytucji i polityki
w życiu gospodarczym oraz umie określić kompetencje
instytucji społeczno-politycznych.

POL_K1_U02,
POL_K1_U03 egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
do świadomego zróżnicowania punktów widzenia
stanowisk opisujących zjawiska gospodarcze,
determinowane odmiennym podłożem politycznym,
kulturowym i społecznym.

POL_K1_K02 egzamin

K2
dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia
i poszerzania umiejętności w dziedzinie polityki
gospodarczej.

POL_K1_K04 egzamin

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Bloki tematyczne realizowane w ramach wykładu: [I] Polityka gospodarcza –
podstawowe pojęcia i zakres; [II] Miejsce polityki gospodarczej w porządku
prawnym Rzeczypospolitej Polskiej; [III] Struktura i charakterystyka mienia
narodowego; [IV] Struktura i charakterystyka podmiotów polityki gospodarczej;
[V] Polityka wzrostu gospodarczego i antycykliczna; [VI] Polityka fiskalna; [VII]
Polityka pieniężna; [VIII] Polityka walutowa; [IX] Polityka cen i dochodów; [X]
Polityka prywatyzacyjna i właścicielska; [XI] Polityka sektorowa; [XII] Zagraniczna
polityka gospodarcza.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie: 1) egzaminu pisemnego
(test wielokrotnego wyboru oraz pytanie otwarte), czas trwania 30 min.;
2) pracy pisemnej prezentującej i wyjaśniającej problem dotyczący polityki
gospodarczej (objętość 500 wyrazów); 3) egzaminu ustnego. Egzamin
obejmują całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:
treści przekazywane podczas wykładów, wiedzy uzyskanej na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników i materiałów obowiązkowych.
Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych. Do egzaminu ustnego (na ocenę 5,0) dopuszczane są
wyłącznie osoby, które zaliczyły wymagania 1 i 2.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa oraz instytucji publicznych.
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Prawo reklamy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLgzsdpS.100.5cac82c4bd633.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawy prawa reklamy POL_K1_W04 zaliczenie pisemne,
projekt, kazus

W2 zagadnienie nieuczciwej reklamy POL_K1_W04 zaliczenie pisemne,
projekt, kazus

Umiejętności – Student potrafi:

U1 odróżnić reklamę od lokowania produktu, sponsoringu
i telemarketingu POL_K1_U04 zaliczenie pisemne,

projekt, kazus
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U2 analizować reklamy pod kątem zgodności z prawem POL_K1_U04 zaliczenie pisemne,
projekt, kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 funkcjonowania w społeczeństwie jako świadomy
konsumet POL_K1_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do egzaminu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czy kancelaria radcy prawnego lub apteka mogą się reklamować? Czy w reklamie
może wystąpić lekarz? Czy produkt lub usługę może reklamować dziennikarz?
Dlaczego niektóre alkohole są reklamowane, a inne nie?

"Reklama jest dźwignią handlu", ograniczoną jednak z różnych powodów
szeregiem aktów prawnych. Przedmiotem zajęć będą więc podstawowe regulacje
normujące tę sferę życia społeczno-gospodarczego, przedstawione na tle głośnych
sporów sądowych i obrazowane aktualnymi przykładami znanymi z przestrzeni
publicznej i medialnej.

W szczególności poruszony zostanie problem nieuczciwej reklamy, reklamy
ukrytej, lokowania produktu, reklamy porównawczej, a także reklamy napojów
alkoholowych, farmaceutyków czy wyrobów tytoniowych.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, projekt, kazus obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach (w tym
przygotowanie prezentacji)
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Etykieta i savoir vivre w życiu publicznym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Doradztwo polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLgzsdpoS.1200.5cd559b6720bb.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o komunikacji
społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia typu warsztatowego mające na celu przybliżenie wybranych zasad etykiety i savoir vivre, przyjętych
w kontaktach prywatno-towarzyskich, biznesowych oraz w obrocie dyplomatycznym. Szczególny nacisk zostanie
położony na aspekty komunikacji, z uwzględnieniem form i zasad powitań i przedstawiania osób, sztuki
skutecznego komunikowania (prezentacji) werbalnej oraz etykiety internetowej. W części poświęconej
komunikacji międzykulturowej uczestnicy zapoznają się z odmiennymi stylami oraz kodami kulturowymi
wpływającymi na przekaz i odbiór komunikatów, dzięki czemu wzmocnią swoje kompetencje w sytuacjach
wymagających kontaktu i podejmowania współpracy z przedstawicielami innych kultur i narodowości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna zakres definicyjny i przedmiotowy pojęć: etykieta,
savoir vivre, protokół dyplomatyczny. Zna formy
protokolarne w epoce nowożytnej oraz uzgodnienia
dotyczące międzynarodowej konwencji protokolarnej.
Rozróżnia współczesne protokoły narodowe
i instytucjonalne

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne

W2

Zna i rozumie znaczenie podstawowych zasad
obowiązujących w etykiecie biznesowej (administracji)
dotyczących kwestii precedencji w powitaniach,
przedstawianiu osób i ich tytułowania; prawidłowego
formułowania komunikatów bezpośrednich a także
kierowanych drogą internetową, zasad biznesowego
dress codu i organizacji przyjęć/ spotkań towarzyskich

POL_K1_W04,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3
Zna podstawy komunikacji międzykulturowej.
Rozróżnia kody kulturowe/ normy i znaki zachowań
charakterystyczne dla przedstawicieli innych krajów
i kręgów kulturowych

POL_K1_W04,
POL_K1_W07 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi rozróżnić sytuację biznesową i prywatną oraz
dostosować do niej standardowe wzorce zachowania

POL_K1_U01,
POL_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2
Potrafi rozróżniać i definiować kody werbalnych
i niewerbalnych zachowań charakterystycznych dla
innych kultur/ krajów oraz przypisywać im właściwe
znaczenie

POL_K1_U01,
POL_K1_U06 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do podjęcia pracy w środowisku
biznesowym/ administracji publicznej i postępować
zgodnie z konwencjonalnie przyjętymi wzorcami
zachowań

POL_K1_K03 zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2
Jest gotów do funkcjonowania w środowisku
międzynarodowym i właściwego odczytywania kodów
kulturowych, związanych z odmiennymi wzorcami
zachowań.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02 zaliczenie pisemne

K3
jest gotów do dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu
etykiety i savoir vivre w aspekcie lokalnym
i międzynarodowym

POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

Przygotowywanie projektów 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Pojęcie etykiety, protokołu dyplomatycznego, savoir vivre i bon ton
2. Formy protokolarne w epoce nowożytnej. Współczesne protokoły narodowe i
instytucjonalne oraz uzgodnienia dotyczące międzynarodowej konwencji
protokolarnej
3. Różnice między etykietą biznesową i towarzyską

W1, U1, K1, K2, K3

2.

Sztuka komunikacji:
1. Jak mówić żeby nas słuchano. Metoda 3 W: wokal-wizja-wyraz i jej praktyczne
zastosowanie
3. Powitania i przedstawianie osób i tytulatura: formy i zasady pierwszeństwa.
Gafy dyplomatyczne
4. Netykieta: dobre maniery w internecie, elementy sztuki korespondencji
mailowej i klasycznej

W2, U1, K1

3.
Przyjęcia i ceremoniały:
1. Etykieta stołu. Rodzaje przyjęć. Rozsadzenie przy stole. Ubiór. Menu. Toasty.
Prezenty
2. Pojęcie i rodzaje ceremoniałów. Case study: ceremoniał flagowy

W2, U1, K1

4.

Komunikowanie międzykulturowe:
1. Rodzaje kultur i ich wpływ na procesy komunikacji
2. Rola stereotypu, uprzedzeń oraz mylnych interpretacji zachowań niewerbalnych
w relacjach międzykulturowych
3. Jak uniknąć gaf: symbolika znaków i gestów

W3, U2, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, dyskusja, grywalizacja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne,
prezentacja

Zaliczenie warsztatu składa się z dwóch elementów: 1)
Aktywność w czasie zajęć, zaliczenie części warsztatowej. 2)
Kolokwium zaliczeniowe- pytania zamknięte - mające na celu
ocenę znajomości tematyki przedmiotu.
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Integracja europejska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727273b78

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe teorie oraz terminologię z zakresu
europeistyki

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

egzamin pisemny

W2 główne kierunki myśli politycznej z zakresu integracji
europejskiej POL_K1_W02 egzamin pisemny

W3 struktury i sposoby funkcjonowania Unii Europejskiej
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-
polityczne oraz prawne i ekonomiczne zachodzące
w procesie integracji europejskiej

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04

egzamin pisemny

U2 opisywać i wyjaśniać rolę Unii Europejskiej w wymiarze
polskim, europejskim i globalnym

POL_K1_U05,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym
w odniesieniu do problematyki współczesnej debaty
europejskiej, a także w zespołach realizujących cele
społeczne, polityczne i obywatelskie ze środków
europejskich

POL_K1_K01,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

egzamin pisemny

K2
wyjaśniania różnic i różnych punktów widzenia,
determinowanych odmiennym podłożem politycznym,
kulturowym i społecznym w Europie

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do tematyki. Teorie integracji europejskiej W1, W2, U2, K2

2. Geneza i ewolucja procesu integracji europejskiej od lat 50. XX w. do traktatu
nicejskiego W3, U1, U2, K1, K2

3. Traktat lizboński – ustrój Unii Europejskiej W1, W3, U2, K2

4. Status prawnomiędzynarodowy UE W1, W3, U2, K1, K2

5. Podział kompetencji między UE a państwami członkowskimi W1, W3, U2, K1, K2

6. Katalog aktów prawnych W1, W3, U1, U2, K1, K2

7. System instytucjonalny UE W1, W3, U1, U2, K1, K2
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8. Aksjologia UE W1, W2, U1, U2, K1, K2

9. Wybrane aktualne problemy integracji europejskiej, np. brexit W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny uzyskanie wyniku 50% + 1 punkt z egzaminu; standardowa skala ocen

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Statystyka i demografia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda7272a8724

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu procesów demograficznych
i zjawisk ludnościowych oraz nabycie podstawowych umiejętności w zakresie posługiwania się metodami
statystycznymi w demografii

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu analizy
statystycznej i z dziedziny demografii POL_K1_W03 zaliczenie pisemne
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W2 Student zna podstawowe metody i techniki stosowane
w analizie statystycznej POL_K1_W01 zaliczenie pisemne

W3 Student zna polityczne, gospodarcze i społeczne
uwarunkowania i skutki procesów demograficznych POL_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi zrealizować główne etapy badania
statystycznego POL_K1_U03 zaliczenie pisemne

U2
Student analizuje zmiany zachodzące w ruchu
naturalnym i wędrówkowym ludności w skali świata
i w Polsce; wskazuje ich przyczyny i skutki

POL_K1_U05 zaliczenie pisemne

U3

Student potrafi zastosować nabytą wiedzę z zakresu
demografii i metod analizy statystycznej
do przygotowania prac pisemnych, a także nabywa
umiejętność opracowania i prezentacji wyników
badań;

POL_K1_U06 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do dalszego uzupełniania wiedzy
oraz doskonalenia umiejętności formułowania
i analizowania problemów badawczych z zakresu
statystyki i demografii,

POL_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

rozwiązywanie zadań 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Statystyka i demografia jako dyscypliny naukowe - wykład wprowadzający; Etapy
badania statystycznego; Analiza struktury zbiorowości (miary przeciętne, miary
zmienności, miary asymetrii, miary koncentracji); Analiza współzależności cech;
Analiza dynamiki zjawisk; Interpretacja uzyskanych danych; Główne teorie
ludnościowe; Ruch naturalny ludności; Ruch wędrówkowy ludności; Prognozy
demograficzne; Polityka ludnościowa; Wybrane problemy demograficzne Polski,
UE i świata

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

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Zaliczenie składa się z pytań z demografii i zadań ze statystyki

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak



Sylabusy 330 / 352

Debata o współczesności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727be4cfd

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest kształcenie zdolności samodzielnego analizowania współczesnych problemów, zagrożeń
oraz możliwości, przed jakimi stoją społeczeństwa, państwa i jednostki. Poprzez debaty oraz przygotowywanie
dokumentów politycznych (ang. policy paper), studenci będą kształtować umiejętność praktycznego
rozwiązywania problemów przez zastosowanie różnych wzorców i kategorii politologicznych, łączenie teorii
normatywnej i empirycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Posiada wiedzę na temat wyzwań, przed jakimi stoją
współczesne państwa, społeczeństwa i jednostki oraz
potrafi rozpatrywać je w konkretnym kontekście
politycznym, historycznym, ekonomicznym i ideowym;

POL_K1_W03,
POL_K1_W07 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi brać czynny udział w debacie typu
oxfordzkiego, formułować wnioski i proponować
rozwiązania; Potrafi samodzielnie analizować
różnorodne teksty, w tym oficjalne dokumenty oraz
dane empiryczne

POL_K1_U01,
POL_K1_U05 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do podejmowania współpracy
w grupie, przygotowując wspólnie projekty rozwiązań
politycznych; aktywnego udziału w debatach
i dyskusjach o współczesności

POL_K1_K02,
POL_K1_K04 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot jest nakierowany na kształcenie zdolności samodzielnego analizowania
współczesnych problemów i zagrożeń oraz umiejętności ich praktycznego
rozwiązywania. Debaty mają sprzyjać rozwijaniu zarówno zdolności konstruowania
odpowiedniej merytorycznej argumentacji, jak i przekonywania do niej poprzez
przekaz werbalny i pozawerbalny.

W1, U1, K1

2.

Kryzys demokracji liberalnej: przyczyny, przejawy, prognozy; Nieudane procesy
demokratyzacji i nowy autorytaryzm; Etyka wolnego rynku; Wyzwania przed
jakimi stoją społeczeństwa zachodnie; Konstytucjonalizm i rządy prawa a wola
polityczna; Świadomość i aktywność społeczno-polityczna; Tożsamość kulturowa,
religijna, regionalna, narodowa a idea państwowości; Integracja, dezintegracja,
globalizacja; Kryzys migracyjny a stabilność i bezpieczeństwo państwa;

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne
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Romantyzm i realizm polskiej polityki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727c2877e

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna główne nurty polskiej myśli politycznej, POL_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2 Student potrafi odnaleźć elementy klasycznych idei
w bieżących wydarzeniach politycznych. POL_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W3 Student zna mechanizmy działań politycznych. POL_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi krytycznie analizować teksty. POL_K1_U01 zaliczenie na ocenę

U2 Student zna głównych reprezentantów myśli polskiej. POL_K1_U03 zaliczenie na ocenę
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U3 Student potrafi krytycznie czytać literaturę
przedmiotu. POL_K1_U01 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do samodzielnego formułowania
myśli. POL_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Na zajęciach analizowane są teksty głównych przedstawicieli realizmu i
romantyzmu w polskiej myśli politycznej.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Obecność, aktywność.
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Polskie partie polityczne – organizacja i funkcjonowanie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727c5ccaa

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów ze sposobami tworzenia partii, aktami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie w Polsce,
a także warunkami, jakie muszą być spełnione, aby partia mogła zostać zarejestrowana.

C2
Przekazanie wiedzy potrzebnej do analizy dokumentów statutowych polskich partii, aby na tej podstawie studenci
mogli zidentyfikować rozwiązania przyjmowane przez poszczególne ugrupowania w zakresie struktur
organizacyjnych.

C3 Przygotowanie studentów do założenia partii politycznej. Studenci będą w grupach przygotowywać dokumenty
potrzebne do zarejestrowania partii, przede wszystkim statut partii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna podstawowe modele organizacyjne partii
politycznych

POL_K1_W01,
POL_K1_W03 zaliczenie ustne

W2
rozumie ewolucję struktur organizacyjnych partii
zachodzącą pod wpływem zmiany struktur
społecznych oraz przekształceń w systemach
politycznych

POL_K1_W03,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie ustne

W3
zna przepisy prawne dotyczące tworzenia,
funkcjonowania i finansowania partii politycznych
w Polsce

POL_K1_W04 zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizuje normy prawne oraz przepisy statutowe
polskich partii w celu przygotowania statutu partii oraz
innych dokumentów potrzebnych do rejestracji partii

POL_K1_U04 zaliczenie ustne, projekt

U2 potrafi przeprowadzić analizę ilościową i jakościową
dokumentów statutowych partii politycznych

POL_K1_U03,
POL_K1_U05 zaliczenie ustne, projekt

U3
wykorzystuje zdobyte informacje na temat struktur
polskich partii dla formułowania własnych opinii
na temat stosowanych przez nie rozwiązań
organizacyjnych

POL_K1_U05 zaliczenie ustne, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do rozstrzygania kwestii związanych
z tworzeniem, funkcjonowaniem i finansowaniem partii
politycznych

POL_K1_K01 projekt

K2
jest gotów do współpracy w grupie w celu
przygotowania dokumentów potrzebnych do założenia
partii, zwłaszcza statutu

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03

zaliczenie ustne, projekt

K3
jest przygotowany do założenia partii oraz podjęcia
działań w organizacjach społeczeństwa
obywatelskiego

POL_K1_K01 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie projektu 15

przygotowanie do zajęć 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Modele organizacyjne, jakie przyjmują współczesne partie polityczne np. model
partii wyborczej – catch all party (O. Kirchheimer), wyborczo-profesjonalnej (A.
Panebianco), kartelu partii (R.S. Katz, P. Mair), partii-przedsiębiorcy –
entrepreneurial issue party (R. Harmel, L. Svasand), partii-firmy – business firm
party (J. Hopkin, C. Paolucci).

W1, W2

2. Modele tworzenia partii politycznych, prawne regulacje dotyczące tworzenia partii
politycznych w Polsce, wymogi prawne dotyczące statutu partii W3, U1

3. Analiza statutów wybranych polskich partii politycznych. U1, U2

4. Członkostwo w partii oraz kształt podstawowej struktury organizacyjnej (koła) W3, U1, U3, K1

5. Kształt struktur regionalnych (okręgu wyborczego, wojewódzkich, powiatowych) W3, U1, U3, K1

6. Centralne organy partii, przywództwo w partii oraz zasady finansowania. W3, U1, U2, U3, K1

7.
Dystrybucja władzy w strukturach polskich partii politycznych, zwłaszcza w takich
obszarach jak: wybór lidera, selekcja kandydatów w wyborach do władz
publicznych, tworzenie programów oraz zawiązywanie koalicji

U1, U3, K1, K2

8. Pozycja frakcji parlamentarnej w strukturze partii, a zwłaszcza relacje pomiędzy
frakcją oraz pozaparlamentarną centralą partyjną U1, U2, U3, K1

9. Funkcjonowanie biur partyjnych oraz poselskich U3, K1

10. Przygotowanie dokumentów potrzebnych do zarejestrowania partii, a w zwłaszcza
statut partii. W3, U1, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie ustne, projekt

Na zaliczenie warsztatów składa się: 1) aktywność podczas zajęć w
postaci brania udziału w dyskusjach, rozwiązywania problemów
dotyczących zasad funkcjonowania i struktur partii, argumentowania
swojego stanowiska (punktowane każdorazowo po zajęciach) 2)
przygotowanie w grupie statutu partii 3) ustna obrona statutu,
sprawdzenie umiejętności odniesienia treści statutu do modeli
organizacyjnych oraz obowiązujących norm prawnych i rozwiązań
przyjmowanych przez polskie partie
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Polityka zagraniczna Polski
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727c8f366

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o uwarunkowaniach, kierunkach i efektach polityki zagranicznej
prowadzonej przez władze Polski po 1989 roku oraz wyposażenie w umiejętności związane z analizą polityki
zagranicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Posiada podstawową wiedzę o instytucjach i organach
RP związanych z ustalaniem i realizowaniem
kierunków polityki zagranicznej

POL_K1_W01 prezentacja

W2 Posiada podstawową wiedzę o priorytetach i głównych
celach polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku POL_K1_W02 prezentacja

W3 Posiada podstawową wiedzę o kierunkach polskiej
polityki zagranicznej po 1989 roku i ich realizacji POL_K1_W03 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi identyfikować i charakteryzować główne cele
polityki zagranicznej w oparciu o dokumenty
programowe partii politycznych i wypowiedzi
polityków

POL_K1_U05 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 kreatywnej pracy w grupie POL_K1_K01 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Definicja polityki zagranicznej; jej uwarunkowania, środki realizacji oraz funkcje
Omówienie zmian zachodzących w polskiej polityce zagranicznej w okresie
transformacji ustrojowej
Charakterystyka kluczowych instytucji państwowych odpowiedzialnych za polską
politykę zagraniczną
Kluczowe elementy ewolucji polskiej polityki zagranicznej począwszy od początku
lat 90.
Wzajemne relacje między głównymi polskimi partiami politycznymi a polityką
zagraniczną
Treści skrywające się za hasłem „powrotu do Europy” tworzące zasadniczy
kierunek polskiej polityki zagranicznej w latach 90.
Dążenia Polski do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej
Współczesne miejsce Polski w strukturach KBWE/OBWE i ONZ
Rola Stanów Zjednoczonych Ameryki w polskiej polityce zagranicznej po roku
1989
Polska wobec Unii Europejskiej i Rady Europy na przełomie XX i XXI w.
Polska droga do NATO
Polityka zagraniczna Polski wobec Wschodu: Rosji, Ukrainy i Białorusi
Zasadnicze pozaeuropejskie i pozamerykańskie kierunki polskiej polityki
zagranicznej Polski na przełomie XX i XXI w.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja obecność na zajęciach i prezentacja wybranego zagadnienia

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa znajomość zagadnień z zakresu teorii i praktyki polityki zagranicznej państwa, znajomość zagadnień z zakresu
historii Polski po 1989 r., podstawowa umiejętność interpretacji tekstów i krytycznej dyskusji
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Oblicza polskiego nacjonalizmu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727cc3eaf

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wprowadzenie studentów do tematyki teorii i praktyki polskiej doktryny nacjonalistycznej w XX i XXI w.

C2 Ukazanie głównych nurtów nacjonalistycznej myśli politycznej oraz jej ewolucji wraz z konsekwencjami społeczno
- politycznymi

C3 Analiza rozwoju instytucjonalno - organizacyjnego polskich ruchów i formacji nacjonalistycznych: od ery
pozytywistycznego egoizmu narodowego po tzw. chrześcijański nacjonalizm i nurt neopogański

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna podstawowe założenia doktryny polskiego
nacjonalizmu oraz kierunku rozwoju myśli
nacjonalistycznej

POL_K1_W02,
POL_K1_W06 zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Charakteryzuje nacjonalistyczne organizacje
polityczne w oparciu o założenia programowe
i praktykę polityczną – od przełomu XIX i XX wieku
do pierwszej dekady XXI w.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05

zaliczenie ustne, esej

U2

Swobodnie posługuje się zbiorem pojęć
konstytutywnych dla zjawiska nacjonalizmu
w praktyce politycznej i dyskursie społecznym
w kontekście diagnozy zjawisk społeczno –
politycznych (naród, gospodarka narodowa, interes
narodowy, solidaryzm narodowy, wartości
chrześcijańskie itp.)

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04

zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Analizuje zjawiska o charakterze radykalnym (kontekst
systemowy i antysystemowy), będące pochodną
zjawisk politycznych generowanych przez nacjonalizm
(tolerancja/nietolerancja, ksenofobia, szowinizm,
rasizm itp.) oraz na tej podstawie jest w stanie
inspirować działania o charakterze stabilizującym
strukturę społeczną oraz przeciwdziałającym
podziałom

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K04

zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kontekst powstawania i krystalizacji myśli nacjonalistycznej na przełomie XIX i XX
w. W1, U1, U2
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2.
Rozwój myśli nacjonalistycznej do 1926 roku oraz zwrot ideowy na przełomie lat
20 i 30-tych z uwzględnieniem szerszego kontekstu społecznego oraz sfery
organizacyjno - funkcjonalnej

W1, U1, U2

3. Programowa i polityczna" walka" o oblicze nowej Polski w czasie i zaraz po
zakończeniu II wojny światowej W1, U1, U2

4. Organizacyjna i programowa próba pogodzenia elementów nacjonalizmu z
rzeczywistością totalizmu komunistycznego W1, U1, U2

5. Wielonurtowe odrodzenie myśli i ruchu narodowego po przełomie 1989 roku W1, U1, U2

6. Refleksja nad rolą i kondycją polskiego nacjonalizmu w III RP W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne, esej
1) uczestnictwo w co najmniej 70% zajęć (min. 10 spotkań) – warunek
formalny zaliczenia 2) pozytywny wynik egzaminu w formie ustnej bądź
esej problemowy (do wyboru)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Orientacja w zagadnieniach z zakresu historii politycznej Polski oraz polskiej myśli politycznej XX/XXI w.
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Utopias and anti-utopias
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727d03fad

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z pojęciami utopii i antyutopii w historii myśli politycznej w oparciu
o analizę wybranych tekstów zaliczanych do rzeczonych gatunków. Uczestnicy będą mogli zapoznać się
z problemem definiowania pojęcia utopii, przesuwalnością jej granic czasowych i treściowych, z wzajemną relacją
pojęć ideologii i utopii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zarys historii pojęć utopii i antyutopii POL_K1_W01 zaliczenie ustne
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W2 wybrane przykłady literatury utopijnej i antyutopijnej POL_K1_W02 zaliczenie ustne

W3 znaczenie myśli utopijnej w kształtowaniu
nowoczesności POL_K1_W03 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 definiować pojęcia utopii i antyutopii POL_K1_U03 zaliczenie ustne

U2 omawiać relacje między pojęciami utopii, antyutopii,
dystopii i ideologii POL_K1_U03 zaliczenie ustne

U3 krytycznie analizować teksty źródłowe i komentarze
oraz formułować własne stanowisko POL_K1_U06 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskusji nad możliwościami i ograniczeniami polityki POL_K1_K01 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie semantyczno-historyczne: pojęcia utopii, antyutopii, dystopii W1, U1, U2, K1

2. Utopizm w myśli starożytnej i średniowiecznej W1, W2, U3, K1

3. Narodziny i rozwój utopii wczesnonowożytnych W1, W2, W3, U3, K1

4. Utopie okresu Oświecenia W2, W3, U3, K1

5. Pojęcie postępu a utopizm W2, W3, U2, U3, K1

6. Ideologia a utopia W1, W3, U2, U3, K1

7. Utopie a ustroje totalitarne W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

8. Technologia jako utopia i antyutopia W2, W3, U2, U3, K1

9. Antyutopie w literaturze dwudziestego wieku W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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10. Współczesne polityczne dystopie W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne -obecność obowiązkowa -aktywny udział w zajęciach -znajomość literatury
obowiązkowej -znajomość wybranej lektury dodatkowej
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Theoretical and Practical Dilemmas of Contemporary Politics
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727d3d0af

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna i rozumie społeczno-polityczne problemy
współczesnego świata POL_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2 student zna i rozumie społeczno-polityczne problemy
współczesnego świata POL_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W3 Student zna i rozumie teoretyczne uzasadnienia
działań politycznych. POL_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:



Sylabusy 349 / 352

U1 Student potrafi formułować własną opinię na dany
temat. POL_K1_U01 zaliczenie na ocenę

U2 Student potrafi formułować własną opinię na dany
temat. POL_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U3 Student potrafi ująć swoje przemyślenia w konkretnej
formie. POL_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do napisania przykładowo opinii,
ekspertyzy na zadany temat. POL_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kryzys potęgi amerykańskiej, Kryzys Europy, Rosja a Zachód, Wzrost potęgi Chin,
Kryzys ukraiński a Rosja i Zachód, Terroryzm, Bieżące zagadnienia polityczne.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Pisanie co tydzień analiz dotyczących bieżących problemów społeczno-
politycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego.
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Social and political issues in contemporary Britain
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cda727d700eb

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przedstawienie struktury oraz podstawowych cech demograficznych społeczeństwa brytyjskiego

C2 zaznajomienie studentów z historią, kulturą oraz najważniejszymi cechami społeczeństwa brytyjskiego

C3
przedstawienie głównej dynamiki zmian społeczeństwa brytyjskiego, prezentacja zasadniczych wyznaczników
polityki krajowej i zagranicznej społeczeństwa brytyjskiego, oraz zaznajomienie studentów z wiodącymi debatami
społeczno-politycznymi społeczeństwa brytyjskiego .

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 strukturę i podstawowe cechy demograficzne
społeczeństwa brytyjskiego POL_K1_W03 zaliczenie pisemne,

Aktywność

W2 elementy kultury społeczeństwa brytyjskiego POL_K1_W03 zaliczenie pisemne,
Aktywność

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować podstawowe procesy zmian społeczeństwa
brytyjskiego

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

U2 analizować cele polityki krajowej i międzynarodowej POL_K1_U01,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 komunikacji w złożonym środowisku wielokulturowym POL_K1_K02 zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie eseju 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Specyfika systemu politycznego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej W1, U1, U2

2.
Podziały społeczne społeczeństwa brytyjskiego, zagadnienie klasy, brytyjskie
doświadczenie wielokulturowości w cieniu mitu Imperium, najnowsza migracja na
Wyspy Brytyjskie – doświadczenie polskie. Partycypacja społeczno-polityczna

W1, W2, U1, U2, K1

3. relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską, relacje brytyjsko-irlandzkie W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, Problem Based Learning

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

Zaliczenie modułu na podstawie spełnienia przez studentów trzech
wymogów: 1) aktywnego udziału w dyskusjach 2) zdania kolokwium
obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: treści przekazywane podczas zajęć, oraz wiedza
uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych. Kolokwium składa się z pytań otwartych.
Odpowiedzi są oceniane poprzez pryzmat przywoływanej wiedzy
oraz argumentów na rzecz poszczególnych stanowisk i rozwiązania
problemu. Czas trwania kolokwium: 1 godz. 3) eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak


