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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

Politologia pierwszego stopnia 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. 
Na  kierunku  politologia  wykorzystuje  się  narzędzia  i  koncepcje  wypracowane  w  ramach  nauk  o  stosunkach
międzynarodowych, aby pokazać jeden z możliwych poziomów występowania zjawisk politycznych. Jednak uwaga zwrócona
jest nie tyle na poziom występowania tych zjawisk, co na ogólne mechanizmy obecne w sferze politycznej.  
Podobnie  jak  w  przypadku  bezpieczeństwa  narodowego,  na  kierunku  politologia  obecne  są  zagadnienia  dotyczące
czynników prowadzących do integracji i dezintegracji systemów społeczno-politycznych; stanowią one jednak tylko jeden z
możliwych sposobów analizowania zjawisk politycznych.  
W odróżnieniu od wzmiankowanych wyżej kierunków, politologia posiada inaczej zorientowany program studiów. Specyfika
studiów  polega  na  wszechstronnym  i  kompleksowym  ujęciu  zjawisk  politycznych,  instytucji  i  procesów  społeczno-
politycznych występujących na wielu poziomach (lokalnym, regionalnym, międzynarodowym) wraz z ich uwarunkowanymi
historycznymi i ideologicznymi.
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Koncepcja kształcenia

Koncepcja  kształcenia  na  kierunku  politologia  łączy  tradycję,  z  nowoczesnymi  kierunkami  badań  politologicznych  i
dydaktyką.  Program  studiów  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.  Odpowiada  on
także  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. 
Student  studiów  pierwszego  stopnia,  w  zależności  od  wybranej  ścieżki,  zgłębia  swoje  zainteresowania  w  zakresie
komunikowania i doradztwa politycznego oraz problematyki zarządzania instytucjami politycznymi.

Cele kształcenia

zapewnienie absolwentom wykształcenia z zakresu nauk o polityce i administracji w dziedzinie nauk społecznych,
przekazanie  zaawansowanej  wiedzy  na  temat  teorii,  metod,  zjawisk  i  procesów  społeczno-politycznych,  z
uwzględnieniem poziomu lokalnego, państwowego i  ponadpaństwowego, a także wraz z ich uwarunkowaniami i
determinantami społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi,
wykształcenie umiejętności korzystania z metod i narzędzi politologicznych, krytycznej analizy poznanych treści oraz
porównywania zjawisk politycznych w szerokim kontekście społeczno-kulturowym,
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

Funkcjonowanie  kierunku  politologia  uzasadniają  kluczowe  potrzeby  społeczno-gospodarcze  państwa.
Absolwent tego kierunku 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  potrzebami  społeczno-gospodarczymi,  zgłaszanymi  przez  interesariuszy  zewnętrznych.
Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku politologia potrafi nie tylko planować rozwój indywidualnej ścieżki rozwoju
zawodowego,  ale  także  brać  udział  w  pracach  i  kierowaniu  zespołami  realizującymi  cele  społeczne,  polityczne  i
obywatelskie.  Potrafi  również  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. 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.



Nauka, badania, infrastruktura 5 / 328

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  oraz  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  w  dyscyplinie  nauk  o  polityce  i  administracji,  związane  z  prowadzonymi  zajęciami
dydaktycznymi, dotyczą m.in. nauki o polityce, nauki o państwie, filozofii i etyki polityki (podstawy filozoficzno-polityczne
współczesnych konstytucji,  „kryzys”  demokracji  liberalnej  itp.),  doktryn  politycznych,  a  także  historii  i  współczesnego
wymiaru i rozwoju myśli politycznej w ujęciu polskim i międzynarodowym.  
Kolejnym  blokiem  badań  w  jednostce  są  projekty  dotyczące  problematyki  konstytucjonalizmu  i  ustrojów
państwowych, transformacji  społeczno-politycznych (głównie w Europie),  a także współczesnych systemów politycznych
(przykładowo  mechanizmów  sprawowania  władzy  politycznej  w  systemach  demokratycznych  i  niedemokratycznych,
sposobów pomiarów  efektywnych  progów  wyborczych),  systemów partyjnych  (teoria  partii,  europartie,  polskie  partie
polityczne), współczesnego systemu politycznego Polski i polskiej sceny politycznej.  
Odrębny blok stanowią badania, które koncentrują się na przemianach procesów politycznych związanych z postępem
technologicznym. Obejmują one takie zagadnienia, jak znaczenie Internetu dla współczesnej demokracji (e-partycypacja i
zarządzanie informacją), komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni, marketing polityczny, mediatyzacja polityki, wymiar
etyczny współczesnych technologii czy przemiany w obrębie samorządów terytorialnych.  
Ponadto,  cześć  badań odnosi  się  do  zagadnień  teoretycznych  (teoria  polityki  i  badanie  polityki  zagranicznej,  analiza
elementarnych podstaw metodologicznych politologii, problem ograniczeń i wartości poznawczej wiedzy politologicznej),
analizy politycznej, prognozowania i symulacji politycznych, a także wątków właściwych dla psychologii polityki (procesy
dehumanizacji, znaczenie stereotypów, sytuacyjne i dyspozycyjne czynniki wrogości międzygrupowej).

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. Prowadzone badania stanowią istotny element treści
zajęć prowadzonych przez wykładowców: wyniki badań są wprowadzane do treści programowych, studenci korzystają z
publikacji naukowych pracowników, a także są wprowadzani i włączani do badań w ramach projektów na zajęciach czy
grupach seminaryjnych.  
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.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedzibą  Instytutu  Nauk  Politycznych  i  Stosunków  Międzynarodowych  oraz  Wydziału  Studiów  Międzynarodowych  i
Politycznych jest nowoczesny budynek oddany do użytku w 2020 r. po gruntownym remoncie i termomodernizacji.  
Budynek położony jest przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Wyróżnia się wykorzystaniem technologii termomodernizacyjnych, a
w szczególności:   
- zamontowaniem na całej południowej elewacji (6 kondygnacji) paneli fotowoltaicznych najnowszej generacji,  
- wyposażeniem wszystkich pomieszczeń biurowych i dydaktycznych w termo konwektory,  
-  zainstalowaniem  systemu  BMS  (Building  Management  System  -  system  zarządzania  systemami  automatycznego
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sterowania  w budynku.  Zadaniem automatyki BMS jest  integrowanie  instalacji  występujących w obiekcie  –  oświetlenia,
wentylacji, klimatyzacji itp.).  
Budynek dysponuje 68 salami niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia jednocześnie dla
2673 osób, w tym:  
- 13 salami wykładowymi dla większych grup (45−220 miejsc),  
- 23 salami wykładowymi dla grup średniej wielkości (30−40 miejsc),  
- 39 salami seminaryjnymi i lektoratowymi (do 25 miejsc),  
- 3 pracowniami komputerowymi z 60 stanowiskami.  
Sale  wykładowe pozwalają  na prowadzenie zajęć z  wykorzystaniem metod audiowizualnych zarówno dla  dużych grup
studentów, jak i mniejszych. Większe sale dydaktyczne wyposażone są w stacjonarne rzutniki (największe trzy sale – w
rzutniki laserowe najnowszej generacji), ekrany i zasłony sterowane elektrycznie z pulpitu wykładowcy oraz nagłośnienie i
monitory wielkogabarytowe. Sale seminaryjne wykorzystywane są do prowadzenia ćwiczeń, konwersatoriów, lektoratów i
seminariów. Sale te wyposażone są w tablice suchościeralne, mobilne rzutniki i ekrany. W całym budynku Wydziału można
korzystać z sieci komputerowej zarówno stacjonarnej, jak i mobilnej.   
Infrastrukturę tworzą także wspólne przestrzenie,  takie jak szatnia,  stołówka oraz tzw. common-room dla studentów i
doktorantów. Przewidziano również miejsce dla kół naukowych i samorządu studenckiego.  Przed wejściami do budynku
usytuowane zostały także miejsca parkingowe dla rowerów. Na VI piętrze ulokowany został pokój dla matki karmiącej.  
Wszystkie  pomieszczenia  budynku,  na  wszystkich  kondygnacjach  dostępne  są  dla  osób  niepełnosprawnych  (windy  i
pochylnie). W każdej sali dydaktycznej przewidziano miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.  
Biblioteka wydziałowa zajmuje powierzchnię 1529 m.kw. (wypożyczalnia, czytelnia, magazyny); gromadzi podręczniki,
monografie i publikacje oraz czasopisma naukowe. Biblioteka udostępnia zbiory do domu oraz do pracy na miejscu. W
bibliotece znajdują się miejsca dla pracy cichej studentów. Znaczna część zbiorów ulokowana jest w tzw. wolnym dostępie.
Księgozbiory zabezpieczone zostały chipami. Przy wyjściach z biblioteki umieszczone są bramki elektroniczne. Funkcjonuje
także tzw. wrzutnia nocna, umożliwiająca zwroty książek o dowolnej porze. 
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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 studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami na
jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: komunikowanie i doradztwo polityczne oraz instytucje i zarządzanie polityką. W
ramach pierwszej ścieżki student otrzymuje zaawansowaną wiedzę w zakresie roli i form komunikowania politycznego, a
także nabywa umiejętności w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w
organizacjach  politycznych,  gospodarczych  i  społecznych.  Na  drugiej  ścieżce  student  uzyskuje  pogłębioną  wiedzę
oraz  nabywa  specjalistyczne  umiejętności  odnoszące  się  do  zagadnień  zarządzania  projektami  i  finansami
publicznymi. Wybór ścieżki specjalizacyjnej dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów pierwszego roku
studiów składanej do 15 września. Minimalna liczba osób dla poszczególnych ścieżek wynosi 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 180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 169

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

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 64

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 3

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 5

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1823

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Student zobowiązany jest do odbycia praktyk w wymiarze 60 godzin. Praktykę może rozpocząć student po ukończeniu III
semestru studiów. Do ukończenia VI semestru studiów student zobowiązany jest do rozliczenia odbytej praktyki poprzez
złożenie wymaganych dokumentów Koordynatorowi INPiSM ds. Praktyk. Praktyki studenckie mogą być realizowane w kraju i
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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 Koordynator INPiSM ds. Praktyk. 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 3 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 łącznie zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych,
po jednym w każdym semestrze.  
Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne w ramach specjalności  (po dwa w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w
semestrze).  
Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym
w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym. W semestrze szóstym student wybiera 2 przedmioty z
realizowanej  przez  siebie  ścieżki  specjalizacyjnej  lub  1  przedmiot  z  realizowanej  przez  siebie  ścieżki
specjalizacyjnej  oraz  1  przedmiot  z  drugiej  ścieżki  specjalizacyjnej.  Suma punktów  ECTS  obu  wybranych
przedmiotów nie może być niższa niż 7 pkt ECTS.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Filozofia 30 3,0 egzamin O

Ochrona własności intelektualnej 15 2,0 zaliczenie O

Historia ładu międzynarodowego XX wieku 45 5,0 egzamin O

Podstawy prawa konstytucyjnego 45 5,0 egzamin O

Systemy polityczne 60 6,0 egzamin O

Nauka o polityce 30 3,0 egzamin O

Wprowadzenie do metodologii 15 2,0 zaliczenie O

Język obcy 30 2,0 zaliczenie O

WF 30 - zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Szkolenie uniwersyteckie 4 - zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych O

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z
puli fakultetów kierunkowych, po jednym w każdym semestrze. 

Polityka państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych w
Polsce po 1989 roku 30 3,0 zaliczenie F

Polska scena polityczna 30 3,0 zaliczenie F

Racja stanu 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Socjologia 30 3,0 egzamin O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Ekonomia 30 3,0 egzamin O

Wprowadzenie do prawa 30 3,0 zaliczenie O

Myśl polityczna - historia i współczesność 60 6,0 egzamin O

Historia polityczna Polski XX wieku 45 5,0 egzamin O

Media i komunikowanie społeczne 45 5,0 egzamin O

Język obcy 30 2,0 zaliczenie O

WF 30 - zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych O

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z
puli fakultetów kierunkowych, po jednym w każdym semestrze. 

Realizm polityczny 30 3,0 zaliczenie F

Internet: obszar i narzędzia partycypacji 30 3,0 zaliczenie F

Konserwatyzm: myśl i przywództwo 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Partie i systemy partyjne 45 5,0 egzamin O

Polski system polityczny po 1997 r. - teoria i praktyka 45 5,0 egzamin O

Polityka gospodarcza 30 3,0 zaliczenie O

Historia ustroju Polski w XX wieku 30 3,0 zaliczenie O

Ruchy społeczno-polityczne współczesnego świata 30 3,0 zaliczenie O

Język obcy 30 2,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.

Analiza dyskursu politycznego 30 3,0 zaliczenie F

Społeczeństwo i kultura 30 3,0 zaliczenie F

Cywilizacje świata 30 3,0 zaliczenie F

Państwa posocjalistyczne w refleksji politologicznej 30 3,0 zaliczenie F

Polityka historyczna na przykładzie różnych państw - założenia i
realizacja 30 3,0 zaliczenie F

Analiza informacji – metody i techniki 30 3,0 zaliczenie F

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich 30 3,0 zaliczenie F

Bezpieczeństwo ekologiczne miast 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Współczesne problemy społeczno-polityczne 30 3,0 zaliczenie F

Praktyczne aspekty wykorzystania i zarządzania funduszami
krajowymi i europejskimi 30 3,0 zaliczenie F

Ruchy polityczne i społeczne współczesnego świata 30 3,0 zaliczenie F

Edukacja polityczna 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych,
po jednym w każdym semestrze.  
Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne w ramach specjalności  (po dwa w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w
semestrze).  
Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym
w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym. W semestrze szóstym student wybiera 2 przedmioty z
realizowanej  przez  siebie  ścieżki  specjalizacyjnej  lub  1  przedmiot  z  realizowanej  przez  siebie  ścieżki
specjalizacyjnej  oraz  1  przedmiot  z  drugiej  ścieżki  specjalizacyjnej.  Suma punktów  ECTS  obu  wybranych
przedmiotów nie może być niższa niż 7 pkt ECTS.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Współczesne instytucje polityczne 30 3,0 zaliczenie F

Instytucje demokracji bezpośredniej 30 3,0 zaliczenie F

Prognozowanie i symulacje polityczne 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych,
po jednym w każdym semestrze.  
Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne w ramach specjalności  (po dwa w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w
semestrze).  
Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym
w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym. W semestrze szóstym student wybiera 2 przedmioty z
realizowanej  przez  siebie  ścieżki  specjalizacyjnej  lub  1  przedmiot  z  realizowanej  przez  siebie  ścieżki
specjalizacyjnej  oraz  1  przedmiot  z  drugiej  ścieżki  specjalizacyjnej.  Suma punktów  ECTS  obu  wybranych
przedmiotów nie może być niższa niż 7 pkt ECTS.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Krytyka prasowa 30 3,0 zaliczenie F

Retoryka polityczna 30 3,0 zaliczenie O

Doradztwo polityczne w praktyce 30 3,0 zaliczenie O
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Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Samorząd terytorialny 45 5,0 egzamin O

Polska myśl polityczna 45 5,0 egzamin O

Polityka społeczna 30 3,0 egzamin O

Kultura języka 30 3,0 zaliczenie O

Organizacja i zarządzanie 30 3,0 zaliczenie O

Język obcy 30 2,0 egzamin O

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
 
 

Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych
państwach Europy Środkowej i Wschodniej 30 3,0 zaliczenie F

Kino polskie jako kino polityczne 30 3,0 zaliczenie F

Problem żydowski w Polsce w XX w. 30 3,0 zaliczenie F

Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku. Historia i współczesność 30 3,0 zaliczenie F

Polityka bezpieczeństwa Polski po 1989 r. 30 3,0 zaliczenie F

Nacjonalizm – historia i współczesność 30 3,0 zaliczenie F

Problemy wielokulturowości 30 3,0 zaliczenie F

Islam w stosunkach międzynarodowych 30 3,0 zaliczenie F

Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej 30 3,0 zaliczenie F

Rywalizacja wielkich mocarstw: aspekty globalne i regionalne 30 3,0 zaliczenie F

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie 30 3,0 zaliczenie F

Design thinking 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Normy, prawo i polityka 30 3,0 zaliczenie F

Wielka Brytania: polityka i ustrój 30 3,0 zaliczenie F

Zarządzanie publiczne 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Think tanki w Polsce i na świecie 30 3,0 zaliczenie F

Tworzenie komunikatów informacyjnych 30 3,0 zaliczenie F

Prawne i etyczne uwarunkowania doradztwa politycznego 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Stosunki międzynarodowe 45 5,0 egzamin O

Polityka polska po 1989 roku 45 5,0 egzamin O

Systemy wyborcze 30 3,0 egzamin O

Prawo międzynarodowe publiczne 30 3,0 zaliczenie O

Seminarium dyplomowe 30 5,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.

Analiza dyskursu politycznego 30 3,0 zaliczenie F

Społeczeństwo i kultura 30 3,0 zaliczenie F

Cywilizacje świata 30 3,0 zaliczenie F

Państwa posocjalistyczne w refleksji politologicznej 30 3,0 zaliczenie F

Polityka historyczna na przykładzie różnych państw - założenia i
realizacja 30 3,0 zaliczenie F

Analiza informacji – metody i techniki 30 3,0 zaliczenie F

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich 30 3,0 zaliczenie F

Bezpieczeństwo ekologiczne miast 30 3,0 zaliczenie F

Współczesne problemy społeczno-polityczne 30 3,0 zaliczenie F

Praktyczne aspekty wykorzystania i zarządzania funduszami
krajowymi i europejskimi 30 3,0 zaliczenie F

Ruchy polityczne i społeczne współczesnego świata 30 3,0 zaliczenie F

Edukacja polityczna 30 3,0 zaliczenie F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
 

Theoretical and Practical Dilemmas of Contemporary Politics 30 4,0 zaliczenie F

Violence in international relations 30 4,0 zaliczenie F

Современный мир: вызовы и проблемы 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Asia-Pacific in World Politics 30 4,0 zaliczenie F

Academic English 30 4,0 zaliczenie F

Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Debaty o współczesności 30 3,0 zaliczenie F

Planowanie działań politycznych 30 3,0 zaliczenie F

Polski parlamentaryzm - wymiar praktyczny 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Public relations 30 3,0 zaliczenie F

Warsztaty tworzenia wypowiedzi publicznych 30 3,0 zaliczenie F

Wywieranie wpływu politycznego 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Administracja publiczna 45 5,0 egzamin O

Integracja europejska 30 3,0 egzamin O

Marketing polityczny 30 3,0 zaliczenie O

Seminarium dyplomowe 30 5,0 zaliczenie O

Praktyki studenckie 60 3,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
 
 

Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych
państwach Europy Środkowej i Wschodniej 30 3,0 zaliczenie F

Kino polskie jako kino polityczne 30 3,0 zaliczenie F

Problem żydowski w Polsce w XX w. 30 3,0 zaliczenie F

Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku. Historia i współczesność 30 3,0 zaliczenie F

Polityka bezpieczeństwa Polski po 1989 r. 30 3,0 zaliczenie F

Nacjonalizm – historia i współczesność 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Problemy wielokulturowości 30 3,0 zaliczenie F

Islam w stosunkach międzynarodowych 30 3,0 zaliczenie F

Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej 30 3,0 zaliczenie F

Rywalizacja wielkich mocarstw: aspekty globalne i regionalne 30 3,0 zaliczenie F

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie 30 3,0 zaliczenie F

Design thinking 30 3,0 zaliczenie F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
 

Presidents and Governments 30 4,0 zaliczenie F

Social and political issues in contemporary Britain 30 4,0 zaliczenie F

Wars in the Middle East 30 4,0 zaliczenie F

Free Trade Areas in the World 30 4,0 zaliczenie F

Liberalism, Multiculturalism and Citizenship 30 4,0 zaliczenie F

Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Transformacje polityczne w Europie 30 4,0 zaliczenie O

Polskie partie polityczne 30 3,0 zaliczenie O

Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polityka informacyjna 30 4,0 zaliczenie O

Zarządzanie marką i wizerunkiem w polityce 30 3,0 zaliczenie O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy



Sylabusy 19 / 328

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
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.5cac67d9e452a.21

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami ontologii, epistemologii i etyki oraz z głównymi koncepcjami
przedstawicieli najważniejszych kierunków zachodniej filozofii. Uświadomienie studentom związków między
koncepcjami filozoficznymi a rozwiązaniami społecznymi i politycznymi.

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
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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:

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 do egzaminu 40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 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
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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, - 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.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.5ca75696652f3.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

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

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z istotą własności intelektualnej i jej ochroną (przede wszystkim w obszarze prawa
autorskiego).

C2 Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zgodnego z prawem korzystania z cudzej własności intelektualnej.

C3 Uświadomienie studentom konsekwencji bezprawnego korzystania z cudzej własności intelektualnej (w tym
z problematyką plagiatu).

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 zasady ochrony własności intelektualnej. POL_K1_W04 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Zgodnie z prawem korzystać z cudzej własności
intelektualnej.

POL_K1_U04,
POL_K1_U06 zaliczenie pisemne

U2 Chronić swoją własność intelektualną. POL_K1_U04,
POL_K1_U06 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Świadomego i zgodnego z prawem korzystania
z wytworów ludzkiej kreatywności. POL_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 15

analiza aktów normatywnych 15

analiza orzecznictwa 15

przygotowanie do sprawdzianu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przedmiot prawa autorskiego (utwór, utwór zależny). W1, U1, U2, K1

2. Podmiot prawa autorskiego (twórca) oraz problem współtwórczości, a także
utworów połączonych, zbiorowych, pracowniczych i naukowych. W1, U1, U2, K1

3. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Czas ochrony autorskich praw
majątkowych. W1, U1, U2, K1

4. Dozwolony użytek chronionych utworów. W1, U1, U2, K1

5. Przejście autorskich praw majątkowych (dziedziczenie, umowa o przeniesienie
autorskich praw majątkowych i umowy licencyjne). W1, U1, U2, K1

6. Problematyka praw pokrewnych. W1, U1, U2, K1

7. Ochrona autorskich praw osobistych i ochrona autorskich praw majątkowych. W1, U1, U2, K1

8. Odpowiedzialność karna (ze szczególnym uwzględnieniem plagiatu). W1, U1, U2, K1
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9. Ochrona wizerunku na tle przepisów kodeksu cywilnego i ochrony danych
osobowych. W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Zaliczenie pisemne w formie kazusowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Historia ładu międzynarodowego 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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.604d3844762d3.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Historia

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
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie i wyegzekwowanie wiedzy z zakresu: postanowień konferencji, traktatów, uzgodnień mających
wpływ na kształtowanie ładu międzynarodowego; ewolucji stosunków międzynarodowych w XX wieku oraz
zwiększenia liczby ich uczestników; znajomości dokonanych w XX wieku zmian terytorialnych, i politycznych;
znajomości organizacji międzynarodowych mających wpływ na kształtowanie międzynarodowego ładu;
znajomości zachodzących procesów umacniających i osłabiających istniejący w XX wieku ład międzynarodowy;
znajomości procesów integrujących i dezintegrujących w różnych regionach świata ze szczególnym
uwzględnieniem Europy; znajomości procesów emancypacji państw zależnych i kolonialnych w Azji i Afryce;
znajomości różnych modeli dekolonizacji.

C2

Kształcenie umiejętności: wykorzystania zdobytej wiedzy do zdefiniowania podstawowych pojęć (ład wersalski
i waszyngtoński, zimna wojna, integracja i dezintegracja ładu międzynarodowego, dekolonizacja, kryzys
międzynarodowy, odprężenie, proces pokojowy, proces KBWE); umiejętności odniesienia stosowanych pojęć
i definicji ich do konkretnych aktów prawnomiędzynarodowych, wydarzeń i procesów; umiejętność
umiejscowienia omawianych zjawisk w czasie i przestrzeni; umiejętność wykazania związków przyczynowo-
skutkowych; umiejętność wykazania zależności między zjawiskami zachodzącymi w tym samym czasie;
umiejętność odtworzenia i wyjaśnienia zachodzących procesów oraz ich następstw; umiejętność zdefiniowania
czynników umacniających i osłabiających ład międzynarodowy; umiejętność porównania porządków istniejących
po pierwszej i po drugiej wojnie światowej, w tym: metod ich budowania i umacniania, skuteczności
w zachowaniu pokoju, stworzenia ram rozwiązywania lokalnych i globalnych konfliktów, stworzenia warunków
do rozwoju współpracy międzynarodowej.

C3

Umacnianie zrozumienia wpływu przeszłości historycznej na kształtowanie współczesnych postaw i opinii;
zrozumienia znaczenia pamięci historycznej w analizowaniu i wyjaśnianiu współczesnych zjawisk i procesów;
zrozumienia znaczenia wiedzy o przeszłości w celu unikania rozwiązań sprawdzonych i uznanych za szkodliwe
oraz zapobiegania zagrożeniom. Umacnianie świadomości, że pogłębienie wiedzy pozwala lepiej zrozumieć
uczestników stosunków międzynarodowych, ich postawy i możliwe reakcje.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna najważniejsze wydarzenia, akty
prawnomiędzynarodowe, organizacje kształtujące ład
międzynarodowy w XX wieku; zna wydarzenia
z zakresu stosunków międzynarodowych w stopniu
pozwalających na ich interpretację i wytłumaczenie;
zna najważniejsze wydarzenia, pozwalające dokonać
periodyzacji zjawisk występujących w XX wieku; zna
definicje i pojęcia, które pozwolą na wyjaśnienie
zjawisk występujących w XX wieku; zna przebieg
procesów tworzenia i destrukcji istniejącego w XX
wieku ładu międzynarodowego; zna charakter zmian
politycznych i terytorialnych zachodzących w XX
wieku; zna wydarzenia pozwalające na odtworzenie
procesów integrujących i dezintegrujących
zachodzących w XX wieku; zna wydarzenia związane
z procesami emancypacji państw zależnych
i kolonialnych w Azji i Afryce.

POL_K1_W03 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, by
powiązać znane sobie definicje i pojęcia
z adekwatnymi wydarzeniami, procesami, zjawiskami;
potrafi otworzyć proces historyczny i wyjaśnić
zależności między przyczyną a skutkiem; wskazać
zależności między wieloma równoległymi zjawiskami
i procesami; potrafi wskazać i zdefiniować czynniki
wzmacniające i osłabiające ład międzynarodowy oraz
wyjaśnić mechanizm ich oddziaływania; potrafi
odtworzyć i wyjaśnić zachodzące procesy integracyjne
i dezintegracyjne zachodzące w XX wieku.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów pogłębić swoją wiedzę, mając
świadomość jej znaczenia w rozwiązywaniu
współczesnych zadań i analizowaniu zachodzących
zjawisk; jest gotów do wykorzystania swoich
umiejętności zarówno w pracy indywidualnej, jak
i zespołowej.

POL_K1_K04 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 15

wykład 30

analiza źródeł historycznych 3

przygotowanie do ćwiczeń 26

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 25

przygotowanie do egzaminu 50

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
I. Kształtowanie się nowej mapy politycznej Europy w latach 1918-1923
- traktaty brzeskie i ich następstwa;
- powstanie nowych państw;
- klauzule terytorialne traktatów pokojowych z państwami pokonanymi.

W1, U1, K1
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2.
Podstawy ładu wersalskiego i waszyngtońskiego
- nieterytorialne klauzule traktatów z państwami pokonanymi;
- powstanie Ligi Narodów.
- postanowienia konferencji waszyngtońskiej.

W1, U1, K1

3.

Słabości ładu wersalskiego w Europie
-problem niemieckich reparacji;
- zbliżenie niemiecko-radzieckie;
- system europejskich sojuszy;
- próby umocnienia pokoju: konferencja w Locarno; pakt Brianda-Kelloga;
- konferencja rozbrojeniowa.

W1, U1, K1

4.

Kryzys ładu wersalskiego w latach 30. XX wieku
- polityka zagraniczna Niemiec po dojściu Adolfa Hitlera do władzy;
- odbudowa potencjału militarnego Niemiec;
- włączenie Austrii do Rzeszy;
- kryzys czechosłowacki i konferencja w Monachium.

W1, U1, K1

5.

Geneza drugiej wojny światowej
- likwidacja Czecho-Słowacji w 1935 r.
- kryzys polski;
- próba zbudowania wspólnego bloku państw europejskich przeciw Niemcom;
- układ niemiecko-radziecki z 23 sierpnia 1939 r. i wybuch wojny.

W1, U1, K1

6.
Nowa mapa polityczna Europy po drugiej wojnie światowej
- postanowienia konferencji poczdamskiej i konferencji pokojowej w Paryżu;
- traktaty pokojowe z państwami pokonanymi;
- organizacja okupacji Niemiec i Austrii.

W1, U1, K1

7.
Początki zimnej wojny
- rozpad Wielkiej Koalicji;
- doktryna Trumana i plan Marshalla;
- pierwszy kryzys berliński i powstanie dwóch państw niemieckich.

W1, U1, K1

8.

Powstanie Izraela i problem palestyński
- powstanie państwa żydowskiego w Palestynie;
- konflikty izraelsko-arabskie;
- problem uchodźców palestyńskich;
- powstanie Autonomii Palestyńskiej.

W1, U1, K1

9.
Wybrane problemy świata arabskiego po drugiej wojnie światowej
- powstanie Ligi Państw Arabskich;
- wzrost znaczenia Egiptu i kryzys sueski;
- rozwój sytuacji w Iraku i pierwsza wojna w Zatoce Perskiej.

W1, U1, K1

10.

Stosunki Wschód-Zachód w okresie zimnej wojny
- wojna koreańska;
- odprężenie po śmierci Józefa Stalina i neutralizacja Austrii;
- drugi kryzys berliński;
- kryzys kubański;
- rywalizacja amerykańsko-radziecka w przestrzeni kosmicznej.

W1, U1, K1

11.

Odprężenie w stosunkach Wschód-Zachód
- problem redukcji zbrojeń strategicznych;
- polityka wschodnia Republiki Federalnej Niemiec;
- Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie;
- powrót do wyścigu zbrojeń w latach 80. XX wieku.

W1, U1, K1

12.
Problemy radzieckiego bloku w latach 1948-1956
- konflikt jugosłowiańsko-radziecki;
- kryzys polski i węgierski w 1956 r.

W1, U1, K1

13.

Kryzys radzieckiego bloku w latach 1956-1981
- „emancypacja” Rumunii;
- Praska wiosna;
- kryzys polski w latach 1980-1981 r.
- narastające problemy gospodarcze w ZSRR i państwach bloku.

W1, U1, K1
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14.
Polityka ZSRR w okresie rządów Michaiła Gorbaczowa
- nowe koncepcje radzieckiej polityki zagranicznej;
- rozkład radzieckiego bloku;
- zjednoczenie Niemiec.

W1, U1, K1

15.
Początki kształtowania się nowego ładu europejskiego
- rozpad ZSRR;
- rozpad Jugosławii;
- powstanie Unii Europejskiej.

W1, U1, K1

16.

I. ćwiczenia. Kształtowanie się nowej mapy politycznej na Bliskim Wschodzie po
pierwszej wojnie światowej
- polityka państw mandatowych;
- kształtowanie się państw arabskich na Bliskim Wschodzie w okresie
międzywojennym;
- problemy brytyjskiej administracji mandatowej na terenie Palestyny.

W1, U1, K1

17.
II. ćwiczenia. Polityka Japonii na Dalekim Wschodzie
- ekspansja terytorialne Japonii;
- wojna japońsko-chińska;
- atak Japonii na Stany Zjednoczone w 1941 r.

W1, U1, K1

18.

III. Ćwiczenia. Przemiany polityczne i terytorialne w okresie drugiej wojny
światowej (ćwiczenia)
- Europa w okresie współpracy niemiecko-radzieckiej w latach 1939-1941;
- powstanie Wielkiej Koalicji i konferencje w Teheranie i Jałcie;
- geneza powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W1, U1, K1

19.
IV Ćwiczenia. Kształtowanie radzieckiego bloku po drugiej wojnie światowej
- komunizacja państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej;
- konsolidacja bloku w latach 1945-1948;
- powstanie i zadania Kominformu.

W1, U1, K1

20.
V. Ćwiczenia. Zmiana układu siła na Dalekim Wschodzie po drugiej wojnie
światowej
- rezygnacja Japonii z ekspansji terytorialnej;
- międzynarodowe następstwa przejęcia władzy w Chinach przez komunistów.

W1, U1, K1

21.
VI Ćwiczenia. Powstanie państw niepodległych w Azji
- likwidacja kolonii europejskich w Azji i powstanie niepodległych państw;
- próby powstrzymania ekspansji komunizmu w Azji.

W1, U1, K1

22.

VII Ćwiczenia. Proces likwidacji kolonii europejskich w Afryce w XX wieku
(ćwiczenia)
- likwidacja kolonii niemieckich;
- likwidacja kolonii włoskich;
- brytyjski i francuski model dekolonizacji Afryki;
- problem likwidacji kolonii innych państw europejskich (Belgii, Hiszpanii,
Portugalii).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę aktywny udział w zajęciach, zaliczenie pisemnego kolokwium

wykład egzamin pisemny pozytywna ocena z ćwiczeń, pozytywna ocena z egzaminu pisemnego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.5cd559a483aab.21

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: 15

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 15

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
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* 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, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

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



Sylabusy 34 / 328

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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.5cd559a4a7fdc.21

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
6.0

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
6.0

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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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.5cd559a455cd1.21

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

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



Sylabusy 39 / 328

W2 Wskazuje różnicę między nauką a innymi formami
wiedzy ludzkiej. POL_K1_W01 egzamin pisemny

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

W4 Zna podstawowe pojęcia refleksji politologicznej POL_K1_W01 egzamin pisemny

W5 Zna relacje między najważniejszymi instytucjami
politycznymi

POL_K1_W02,
POL_K1_W03 egzamin pisemny

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

POL_K1_W02,
POL_K1_W03 egzamin pisemny

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

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

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 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.

Podczas wykładów poruszane są następujące treści: polityka, polityczność,
podmioty polityki, politologia jako nauka, politologia w systemie dyscyplin
naukowych, teorie i podejścia badawcze w politologii, przegląd podstawowych
kategorii myślenia politologicznego, decyzje polityczne, teorie władzy politycznej,
systemy polityczne, państwo, państwo narodowe, naród, nacjonalizm, ideologie
polityczne, kultura polityczna, zaufanie społeczne, ruchy społeczne, grupy
interesu, komunikacja polityczna, socjalizacja polityczna, partycypacja polityczna,
postawy polityczne i psychologiczne uwarunkowania preferencji politycznych,
zachowania wyborcze, stosunki międzynarodowe i organizacje międzynarodowe.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych kursu, na które składają
się treści przekazywane podczas wykładów oraz wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.
Egzamin składa się z trzech części równych, co do punktacji (test
jednokrotnego wyboru, test uzupełnień, esej). Czas trwania egzaminu: 2
godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych. Egzamin może zostać przeprowadzony w formie
zdalnej, o ile zajdzie taka potrzeba.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Wprowadzenie do metodologii
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.604d3897a2253.21

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
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przestawienie podstawowych wzorców i modeli naukowości

C2 zapoznanie studentów z elementami procesu badawczego

C3 przygotowanie studentów do samodzielnego formułowania problemów i pytań badawczych

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 różnice pomiędzy wiedzą naukową a innymi formami
wiedzy POL_K1_W01 projekt

W2 podstawowe elementy procesu badawczego POL_K1_W01 projekt

W3 podstawowe pojęcia takie jak operacjonalizacja,
zmienne oraz hipotezy badawcze POL_K1_W01 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przyporządkować wartości zmiennym, identyfikować
relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy zmiennymi,
formułować hipotezy badawcze

POL_K1_U03 projekt

U2 formułować problemy i pytania badawcze POL_K1_U03 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego zidentyfikowania interesujących go
obszarów badawczych POL_K1_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Cechy wiedzy naukowej. Charakterystyka głównych paradygmatów W1, U2, K1

2. Proces badawczy i pytania badawcze. Strategie badawcze. W2, W3, U2, K1

3. Przyczynowość w naukach społecznych. Pojęcie zmiennych. Hipotezy badawcze W3, U1

4. Wybór metod i technik badawczych. Przygotowania projektu badawczego W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt Zaliczenie zajęć na podstawie przygotowania indywidualnego projektu
badawczego

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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.110.5cb0a0ede9c2e.21

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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Polityka państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
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
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.5cd559c482c1d.21

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cele poznawcze i kształcące: przedmiot ma pokazać ewolucję polityki państwa wobec mniejszości narodowych
i etnicznych w Polsce na przestrzeni od  XX do XXI wieku. Pokazać w jaki sposób polskie ustwodawstwo
uregulowało pozycje mniejszości narodowych i etnicznych, oraz czy przepisy są rzeczywiście egzekwowane. Cel
ideowo-wychowawczy: kształtowanie postaw tolerancji oraz szacunku dla narodowości i grup etnicznych
od wieków zamieszkujących na ziemiach polskich i współtworzących polską historię.

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

Posiada gruntowną wiedzę z perspektywy historycznej
na temat mechanizmów wpływających na ewolucje
polityki państwa polskiego wobec mniejszości
narodowych i etnicznych na przestrzeni od XX do XXI
wieku.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W2

Zna akty prawne polskie i międzynarodowe regulujące
status mniejszości narodowych, etnicznych oraz
społeczności języka regionalnego w Polsce oraz
instytucje stojące na straży przestrzegania praw
mniejszości.

POL_K1_W04 zaliczenie na ocenę

W3
Posiada poszerzoną wiedzę na temat mniejszości
(także i tych postulowanych) i ich problemów zarówno
w skali całego kraju, jak i regionu .

POL_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W4
Ma ugruntowaną świadomość istnienia mniejszości
narodowych, etnicznych i społeczności języka
regionalnego w swoim najbliższym środowisku.

POL_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Dokonać interpretacji aktów prawnym pod kątem
realności realizowania w praktyce praw jakie
gwarantują mniejszościom narodowym i etnicznym
w Polsce.

POL_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U2
Dokonać podziału kompetencji i zadań jakie wobec
mniejszości narodowych i etnicznych mają władze
rządowe i samorządowe.

POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student dostrzega wartości wypływające
z różnorodności etnicznej i narodowej oraz docenia
znaczenie pokojowego współżycia pomiędzy różnymi
grupami społecznymi.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2
Student posiada kompetencje społeczne pozwalające
mu na podjęcie pracy w środowisku różnorodnym
etnicznie.

POL_K1_K01,
POL_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza aktów normatywnych 5

analiza badań i sprawozdań 5

przeprowadzenie badań literaturowych 5

analiza problemu 10

przygotowanie do zajęć 10
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przygotowanie referatu 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

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.

Przedmiot ma pokazać ewolucję polityki państwa wobec mniejszości narodowych i
etnicznych w Polsce od końca XX wieku. W kontekście dziejowym przedstawione
zostaną główne zmiany polityki państwa wobec mniejszości narodowych i
etnicznych, a zwłaszcza jej podstaw prawnych – statusu prawnego
gwarantowanego mniejszościom narodowym, charakteru i zakresu
przyznawanych im uprawnień, oraz głównych regulacji porządkujących. Głównym
obszarem zainteresowania są zmiany jakie miały miejsce po 1989 r. w sytuacji
mniejszości narodowych i etnicznych. – ze szczególnym omówieniem ustawy z 6
stycznia 2005 r. Krytyce poddany zostanie spis powszechny – istotny dla
mniejszości, bo decydujący o możliwości skorzystania z zagwarantowanych im
ustawowo praw, ale nie odzwierciedlający w ogóle rzeczywistości. Omówione
zostaną działania podejmowane na rzecz mniejszości przez uprawnione do tego
instytucje państwowe powołane po 1989 r., m.in.: Komisje Mniejszości
Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, Komisje Wspólną Rządu i Mniejszości
Narodowych i Etnicznych, Departament Kultury Mniejszości Narodowych
Ministerstwa Kultury, Ministerstwo Edukacji Narodowej (i Sportu), Departament
Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etncznych MSWiA, Rzecznika
Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Wojewody ds. mniejszości narodowych i
etnicznych). Podjęty zostanie problem statusu Ślązaków i Kaszubów (tzw.
mniejszości postulowanych) w ramach funkcjonowania w państwie polskim.
Przeanalizowana zostanie partycypacja polityczna mniejszości narodowych i
etnicznych w Polsce. Omówione zostaną również mniejszości narodowe w
wymiarze lokalnym. Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny (tematyka
omawiana będzie z punktu widzenia politologicznego, socjologicznego, prawnego i
historycznego).

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu



Sylabusy 50 / 328

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

Zaliczenie obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie: a)
obecności na zajęciach – można mieć tylko dwie nieobecności, każda inna
zaliczana jest na dyżurach b) aktywności na przynajmniej 50 % zajęć w
postaci brania udziału w dyskusjach i argumentowania swojego
stanowiska, przygotowania prelekcji, prezentacji – wszystko punktowane
każdorazowo c) znajomości literatury wymaganej do konwersatorium
Ocena końcowa stanowi średnią z pracy semestralnej studenta

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.5cd559a508107.21

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest wyrobienia u studentów umiejętności analizy politologicznej bieżących wydarzeń
społeczno-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

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:

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:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Pisanie cotygodniowych prac, aktywność, obecność na zajęciach.
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Racja stanu
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.5cd5596ae67d6.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

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 kursu jest zapoznanie się z tradycją pojęcia racji stanu, zdefiniowanie racji stanu, interesu narodowego,
dobra wspólnego we współczesnym świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna genezę i znaczenie pojęcia racji stanu,
a także takich pojęć jak interes narodowy, interes
państwa, dobro wspólne.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zastosować pojęcie racji stanu
do analizy politycznej, a także do opisu stosunków
międzynarodowych. Zna ograniczenia związane
z kontekstem i konkretnym definiowaniem.

POL_K1_U02,
POL_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do stosowania pojęcia racji stanu,
dobra wspólnego, interesu narodowego w życiu
publicznym, w debatach dotyczących relacji polityki
i etyki. Ponadto, rozumie na czym polega
republikańskie rozumienie wspólnoty politycznej.

POL_K1_K02,
POL_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie referatu 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.
1. Etymologia i znaczenie pojęć: państwo narodowe, racja stanu, suwerenność
2. Geneza racji stanu
3. Dwie tradycje myślenia o państwie: Machiavelli, Bodin, Hobbes,
4. Dwie tradycje myślenia o państwie: Arystoteles, Św. Tomasz, I. Kant

W1, U1, K1

2.

5. Państwo narodowe, absolutyzm, republika, demokracja,
6. Suwerenność, niepodległość, dobro wspólne, wspólnota polityczna
7. Racja stanu jako racja istnienia suwerennego państwa
8. Racja stanu jako konieczność użycia środków specjalnych
9. Racja stanu jako działanie według zasad realistycznych
10. Racja stanu jako zapewnieni bezpieczeństwa państwa i obywateli
11. Racja stanu jako poszukiwanie obiektywnych zasad, wyznaczników polityki
zagranicznej

W1, U1, K1
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3.

12. Racja stanu jako uzasadnienie niemoralnych działań władzy lub ludu
13. Racja stanu jako napięcie pomiędzy etyką a polityką
14. Specyfika polskiej tradycji myślenia o państwie, racji stanu i suwerenności
15. Państwo w przyszłości, procesy integracyjne, racja stanu a Unia Europejska,
NATO i inne organizacje międzynarodowe

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę aktywność, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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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
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.5cb0a0ed7e076.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

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
3.0

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 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 egzamin pisemny / ustny

W2 Zna różnicę między wiedzą naukową o społeczeństwie
a innymi formami wiedzy przedsocjologicznej POL_K1_W01 egzamin pisemny / ustny

W3
Zna podstawowe sposoby analizy aktywności jednostki
w społeczeństwie oraz podstawowe koncepcje
i sposoby analizy struktury społecznej oraz kwestii
nierówności społecznych.

POL_K1_W03 egzamin pisemny / ustny

W4
Zna różnice między: zbiorowością społeczną,
instytucją społeczną a organizacją społeczną, oraz
struktury społecznej

POL_K1_W03 egzamin pisemny / ustny

W5 Zna podstawową terminologię socjologiczną, język
dyscypliny POL_K1_W03 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Rozumie znaczenie niektórych form działań
społecznych jednostki w społeczeństwie POL_K1_U01 egzamin pisemny / ustny

U2 Potrafi analizowac współczesne zmiany społeczne POL_K1_U01 egzamin pisemny / ustny

U3 Potrafi interpretowac współczesną rolę i miejsce
jednostki w społeczeństwie POL_K1_U01 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Posługuje się przedmiotowym językiem socjologii
w podstawowym zakresie, w prostych analizach
zjawisk społecznych

POL_K1_K01,
POL_K1_K02 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do sprawdzianu 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

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.

Problematyka wykładów:
Wykład jest wprowadzeniem do socjologii. Obejmuje on próbę odpowiedzi na
pytanie: czym jest socjologia? Przedstawia następujące zagadnienia: typowe
definicje socjologii, wyjaśnia etymologicznie nazwę, odpowiada na pytanie, jedna
socjologia, czy wiele socjologii? Ponadto analizuje możliwe zachowania społeczne
jednostki: zachowanie, działanie, czynność społeczną, działanie społeczne,
interakcję, stosunek społeczny. Przedstawia analizę zachowań zbiorowych.
Porusza również zagadnienia roli społecznej, pozycji społecznej oraz socjalizacji.
Ponadto przedstawiono zagadnienia dotyczące: zbiorowości społecznych (kręgi
społeczne, środowisko społeczne, wspólnota, grupa społeczna), struktury
społecznej (tradycyjne i nowoczesne podejście) i stratyfikacji społecznej. Porusza
zagdanienia powiązane z podziałami społecznymi, zmianą społeczną. 

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych na które składają
się: - treści przekazywane podczas wykładów, - wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych. Egzamin składa się z pytań otwartych Czas trwania
egzaminu: 60 minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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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
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.5cb5946566976.21

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
3.0

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



Sylabusy 61 / 328

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

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

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

K2 Ma świadomość potrzeby partycypacji w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

projekt

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie projektu 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

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
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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:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, projekt Część zajęć prowadzona jest w formule zdalnego nauczania.
Student powinien uzyskać min. 60 % punktów, by przedmiot.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Wprowadzenie do prawa
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.5cd425c53441e.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

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

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 Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o prawie jako narzędziu regulacji życia społeczno-politycznego.

C2 Uświadomienie studentom znaczenia konstytucji w systemie państwa demokratycznego.

C3 Uwrażliwienie na zagadnienie praworządności.

C4 Wskazanie logiki i zasad głównych gałęzi prawa.

C5 Zapoznanie z problematyką i metodami wykładni prawa.

C6 Zarysowanie systemu sądownictwa w Polsce i roli sądów w procesie wykładni prawa.

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 Podstawowe funkcje i rolę prawa w państwie
demokratycznym.

POL_K1_W04,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2 System sądownictwa, a także standardy i rolę sądów
w państwie demokratycznym.

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3 Standardy tworzenia prawa. POL_K1_W04,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W4 Podstawowe metody wykładni prawa. POL_K1_W04,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W5 Podstawowe gałęzie prawa i ich specyfikę. POL_K1_W04,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W6 Podstawowe teorie prawa. POL_K1_W02 zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Krytycznie analizować zjawiska prawne i społeczno-
polityczne, oceniać ramy prawne i działalność
podstawowych instytucji w państwie oraz
interpretować podstawowe reguły i normy prawne
odnoszące się do państwa oraz instytucji społeczno-
politycznych w demokratycznym państwie prawnym.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do świadomego i aktywnego
udziału w życiu publicznym, z poszanowaniem
podstawowych zasad prawa i etyki
charakterystycznych i kluczowych dla systemu
konstytucyjnego, z zasadami demokratycznego
państwa prawnego i praworządności na czele.

POL_K1_K01,
POL_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

analiza aktów normatywnych 10

analiza orzecznictwa 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



Sylabusy 65 / 328

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Demokratyczne państwo prawa. W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

2. Tworzenie prawa. Model stanowienia prawa. W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

3. System prawa. Gałęzie prawa i ich specyfika (prawo cywilne, karne,
administracyjne).

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

4. Wykładnia prawa. Rola sądów w procesie wykładni (ze szczególnym
uwzględnieniem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego).

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

5. Stosowanie prawa (sądowe i administracyjne). W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

6. Podstawowe teorie prawa. Kryzys prawa: przypadek III Rzeszy i Norymbergii. W6

7. Prawa i wolności oraz standardy ich ograniczania w demokratycznym państwie
prawa.

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

8. Prawo: aktualne wyzwania. W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

9. Europejskie tradycje prawne. W6

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne Zaliczenie pisemne lub ustne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Myśl polityczna - historia i współczesność
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.604d467eddf77.21

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
ćwiczenia: 15, wykład: 45

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z głównymi nurtami myśli politycznej od czasów antycznych aż
po współczesność oraz wskazanie jak na tej tak rozległej czasoprzestrzeni kształtowały się, ewoluowały oraz
konfrontowały z aktualną rzeczywistością, poglądy wybitnych myślicieli na państwo i prawo oraz ich poszukiwania
najlepszego modelu dobrego społeczeństwa. Celem przedmiotu jest próba uświadomienia studentom jak wielką
aktualność zachowały te koncepcje, jaki mają wpływ na współczesne postrzeganie świata i jak warto zrozumieć
związek tych idei z aktualną refleksją nad państwem, prawem i polityką.

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 główne nurty myśli politycznej
od czasów antycznych, aż po współczesność

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W2

Student zna i rozumie koncepcje czołowych
przedstawicieli myśli politycznej oraz ruchów
społecznych i politycznych w długiej perspektywie
porównawczej, począwszy od czasów antycznych aż
po wiek XXI

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi zidentyfikować fundamentalne idee
charakteryzujące główne nurty myśli politycznej
w rozległej perspektywie porównawczej, rozumie
i potrafi wskazywać na najbardziej istotne elementy
ewolucji tych koncepcji oraz na ich powiązania
ze współczesną refleksją na temat m.in. polityki,
demokracji, wolności.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

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 powiązania
ze współczesnymi rozważaniami m.in. nad kondycją
państwa, liberalną demokracją. Jest szczególnie
wrażliwy na różnorodność poglądów i interpretacji. Jest
gotów do podjęcia dyskusji na tematy związane z tymi
zagadnieniami w oparciu o zasady naukowej prawdy,
obiektywizmu oraz szacunku dla odmiennych
stanowisk.

POL_K1_K02,
POL_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 15

wykład 45

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie eseju 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

ECTS
6.0

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.
Starożytność: koncepcja państwa idealnego Platona. Krytyka demokracji.
Arystoteles idea ustroju mieszanego. Główne szkoły hellenistyczne: stoicyzm,
cynizm, epikureizm, starożytny Rzym, dziedzictwo prawa rzymskiego

W1, W2, U1, K1

2.
Średniowiecze: awerroizm, teoria prawa św. Tomasza z Akwinu, prekursorzy
Odrodzenia: Dante Alighieri, Marsyliusz z Padwy i jego koncepcja suwerenności
ludu, Wiliam Ockham

W1, W2, U1, K1

3.

Odrodzenie: ogólna charakterystyka epoki, jej główne nurty ideowe i nowe
wartości. Polityczny realizm Nicolo Machiavellego, doktryna suwerenności władzy
państwowej Jean Bodin, renesansowa utopia na przykładzie Thomasa More, polska
myśl polityczna: Andrzej Frycz Modrzewski - aktualność rozważań o państwie,
prawie i edukacji.

W1, W2, U1, K1

4.

Wiek XVII: racjonalistyczna szkoła prawa natury Hugona Grocjusza, demokracja w
ujęciu Borucha Spinozy, teorie umowy społecznej, klasycy kontraktualizmu: John
Locke, Thomas Hobbes, Samuel Pufendorf, narodziny i idee przewodnie
politycznego liberalizmu. Oświecenie: Karol Monteskiusz, liberalizm oświecony i
gospodarczy, J. J. Rousseau, doktryny i nurty polityczne Wielkiej Rewolucji
Francuskiej, amerykańska myśl polityczna: od Mayflower Compact do Deklaracji
Niepodległości.

W1, W2, U1, K1

5.

Niemiecka szkoła historyczna versus pozytywizm prawniczy: F. K. von Savigny, G.
Jellinek, J. Austin, R. Ihering, papieski ultramontanizm, podstawy ideowe doktryny
konserwatyzmu: E. Burke, liberalizm demokratyczny i narodziny liberalizmu
społecznego: J. S. Mill, J. Bentham. Jak zachować wolność w warunkach
demokracji: A. de Tocqueville i jego "tyrania większości".

W2, U1, K1

6.
wizje ustroju "sprawiedliwości społecznej": socjalizm utopijny: C. H. de Saint-
Simon, Ch. Fourier, R. Owen, rewizjonizm: E. Bernstein, doktryna społeczna
kościoła: od Grzegorza XVI do Jana XXIII.

W1, W2, U1, K1

7.
Odmiany i podstawy ideowe współczesnego liberalizmu; liberalizm
konserwatywny, liberalizm społeczny, neoliberalizm, libertarianizm;
przedstawiciele

W1, W2, U1, K1

8.
Współczesne oblicza konserwatyzmu: tradycjonalizm, nurt romantyczny, socjalny,
noekonserwatyzm); idea państwa i prawa w koncepcjach M. Thatcher i M.
Oakeshotta; nurty podkreślające wartość wspólnoty – współczesny komunitaryzm;

W1, W2, U1, K1

9.
Źródła ideowe, kierunki i przedstawiciele myśli lewicowej; socjalizm, komunizm,
współczesna socjaldemokracja, „Nowa Lewica”: doktryna kontrkultury, H. Marcuse
i jego "człowiek jednowymiarowy"

W1, W2, U1, K1

10. Idea „bonum commune”, solidaryzmu, subsydiaryzmu i korporacjonizmu na
gruncie katolickiej nauki społecznej W1, W2, U1, K1

11.
Totalitaryzmy XX wieku – geneza, istota, komparatystyka; Interpretacje i krytyka
totalitaryzmów (H. Arendt, B. Croce, K.R. Popper).
Anarchizm – założenia i nurty: anarchoindywidualizm, anarchokolektywizm,
anarchokomunizm, anarchosyndykalizm,

W2, U1, K1

12. Nowe kierunki: feminizm, ekologizm, postmodernizm
Koncepcja integracji, demokracji, Zachodu we współczesnej myśli politycznej W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, esej, prezentacja przygotowanie oraz zaprezentowanie eseju, zaliczenie
na podstawie testu

wykład egzamin pisemny pozytywne zaliczenie testu wielokrotnego wyboru z
pytaniem otwartym
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.5cd559a5f11a4.21

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: 15

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 15

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
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* 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. Treści poruszane podczas
wykładów będą prezentowane ze szczególnym naciskiem na długofalowe
konsekwencje dla procesów i zjawisk politycznych.

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. Treści poruszane podczas ćwiczeń będą
prezentowane ze szczególnym naciskiem na długofalowe konsekwencje dla
procesów i zjawisk politycznych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.5cd559a61ebe4.21

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
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką komunikowania społecznego i masowego
a także podstawami komunikowania 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 podstawową terminologię i teorie dotyczące
komunikowania społecznego 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,
projekt

W2
Posiada podstawowe informacje na temat ewolucji
środków komunikowania masowego i ich roli jako
aktora komunikowania politycznego

POL_K1_W05
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W3
zna podstawowe koncepcje wpływu mediów
masowych na jednostki i zbiorowości, instytucje
i organizacje społeczno-polityczne

POL_K1_W05
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W4 Zna zależności pomiędzy systemem politycznym
a systemem medialnym POL_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi, na poziomie podstawowym, opisywać
i analizować ewolucję a także cechy, formy i funkcje
komunikowania społecznego, masowego, publicznego
i politycznego

POL_K1_U02
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U2
dokonuje analizy treści przekazów masowych
ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu społeczno-
politologicznego

POL_K1_U05
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U3
umie scharakteryzować różnice w funkcjonowaniu
systemów medialnych w tym ocenić obowiązującą
politykę medialną

POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przygotowywania analiz medialnych i ma świadomość
znaczenia działalności środków masowego przekazu,
w tym etycznego zachowania dziennikarzy dla
funkcjonowania demokratycznego państwa

POL_K1_K03
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

K2 pogłębiania swej wiedzy POL_K1_K04
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 30

przygotowanie raportu 30
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przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do teorii komunikowania społecznego

- historia środków komunikowania masowego

- wybrane teorie komunikowania społecznego

- komunikowanie publiczne

- komunikowanie polityczne

 

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 

- komunikowanie w świecie 

W1, U1, K1

4.

Formy komunikowania społecznego:

- propaganda

- reklama

- PR

- lobbing

W1, W3, W4, U1, K1

5.

System medialny jako element systemu politycznego

- polityka medialna

- doktryny działania mediów

- regulacje i regulatorzy mediów masowych

- komunikowanie masowe a demokratyzacja systemu politycznego

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1
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6.

Oddziaływanie środków komunikowania masowego:

- odbiorcy mediów

- skutki oddziaływania mediów masowych

- społeczo-kulturowe konsekwencje oddziaływania mediów 

W3, W4, U1, K2

7.

ewolucja mediów a nowe zjawiska:

- mediatyzacja polityki

- polityzacja mediów

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

8. Komunikowanie jako zjawisko społeczno-polityczne - poziomy komunikowania W1, U1, K2

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

10.

Społeczeństwo informacyjne

                       versus

Społeczeństwo trzeciej fali (Alvin Toffler), 
Społeczeństwo ryzyka (Urlich Beck), 
Społeczeństwo sieciowe (Manuel Castells), 
Społeczeństwo postkapitalistyczne (Peter F. Drucker), 
Społeczeństwo postrynkowe (Jeremy Rifkin), 
Społeczeństwo globalnej wioski (Marshall McLuhan) 

W1, W3, U1, U2, K1

11.

Internet – nowa szansa?:

•teoria teledemokracji - Christopher Arterton, Theodor Becker 
•koncepcja wirtualnych społeczności (virtual community) - Howard Rheingold
•nowa demokracja
•user-generated state

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

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. Komunikowanie zapośredniczone w polityce W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

17.

Nowa sfera publiczna - nowe wyzwania:

- powszechny dostęp do informacji versus powszechne wykorzystanie
- cyfrowe wykluczenie
- selektywne nastawienie do sieci
- efekt kabiny pogłosowej
- homofilia
- bańka informacyjna

W2, W3, U1, U2, K1

18. komunikowanie globalne versus komunikowanie międzynarodowe W2, W3, U1, U2, K1

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

Informacje rozszerzone
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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

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń,
dodatkowe punkty można uzyskać za aktywne uczestnictwo
w trakcie zajęć (wykład ma charakter konwersatoryjny)

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, projekt

- zaliczenie kolokwium pisemnego (pytania otwarte, krótkie)
- zaliczenie pisemne - uzyskanie pozytywnej oceny z
przygotowania i udziału w zajęciach (systematyczne
sprawdzanie nabytej wiedzy na ćwiczeniach) - zaliczenie
ustne - wykonanie i przedstawienie jednej zespołowej lub
indywidualnej prezentacji multimedialnej (na. ok. 25 minut)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.5cd559a9135a0.21

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 kursu jest zaznajomienie studentów z teoretycznymi podstawami realizmu politycznego.

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 ideowe fundamenty realizmu
politycznego. POL_K1_W02 zaliczenie pisemne
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W2 Student jest zaznajomiony z realistyczną antropologią,
ontologią, epistemologią i etyką. POL_K1_W01 zaliczenie pisemne

W3 Student zna główne odmiany myśli realistycznej. POL_K1_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi ocenić czy mamy do czynienia z myślą
realistyczną czy utopijną, względnie z innymi
odmianami myśli politycznej.

POL_K1_U01 zaliczenie pisemne

U2 Student potrafi zdefiniować normatywny wymiar
realizmu politycznego. POL_K1_U04 zaliczenie pisemne

U3 Student umie odróżnić realizm od romantyzmu
w polityce POL_K1_U01 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do samodzielnej analizy politycznej
zjawisk pod kątem realizmu politycznego. POL_K1_K02 zaliczenie pisemne

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.

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
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Obecność na zajęciach, udział w dyskusjach, egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Internet: obszar i narzędzia partycypacji
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.604d4704ed7bb.21

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
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student/ studentka zna narzędzia pozyskiwania informacji (ze szczególnym uwzględnieniem dostępu
do informacji publicznej)

C2 Studentka/ student zna podstawy netnografii jako podstawy prowadzenia badań w Internecie

C3 Student/studentka zna mechanikę partycypacji przy pomoc Internetu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 83 / 328

W1 podstawy netnografii

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

wyniki badań

W2 koncepcje Netokracji

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

wyniki badań

W3 mechanikę komunikacji w Internecie

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

wyniki badań

Umiejętności – Student potrafi:

U1 domagać się dostępu do informacji publicznej

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

wyniki badań

U2 zbierać i przetwarzać dane

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

wyniki badań

U3 Prezentować wyniki działań w formie przystającej
do współczesności

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w grupie
POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

wyniki badań

K2 partycypacji w Internecie
POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

wyniki badań

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

warsztaty 30

analiza i przygotowanie danych 30

analiza problemu 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. Netnografia W1, U2, K1, K2

2. Netokracja W2, U3, K1

3. Dostęp do informacji publicznej W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

4. Przydatne narzędzia sieciowe W3, U1, U2, U3, K1, K2

5. Miejsca partycypacji społecznej W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6. Komunikowanie przy pomocy Internetu W3, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

udział w badaniach, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty wyniki badań Warunkiem zaliczenia jest wykonanie zadań badawczych w ramach
działalności zespołu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność podczas zajęć
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.604d37427be73.21

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 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_W04 zaliczenie na ocenę
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W2 zarys historii konserwatyzmu europejskiego
i amerykańskiego POL_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W3 najważniejszych myślicieli konserwatywnych POL_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W4 przykłady konserwatywnego przywództwa
politycznego

POL_K1_W01,
POL_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznawać elementy konserwatywnego myślenia
o państwie i społeczeństwie

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2 dyskutować posługując się argumentami właściwych
konserwatywnej refleksji o polityce

POL_K1_U02,
POL_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej analizy rzeczywistości
POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

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. Konserwatyzm a tradycjonalizm – zagadnienia definicyjne W1

2. Dwa nurty europejskiego konserwatyzmu W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

3. Przegląd wybranych stanowisk konserwatywnych od XIX w. do współczesności W1, W2, W3, W4, U1, K1

4. Konserwatyzm wobec nowoczesności W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

5. Wybrani przywódcy konserwatywni – studium przypadku W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1
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6. Konserwatyzm a populizm W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
obowiązkowa obecność; aktywny udział w dyskusjach potwierdzający
znajomość zadanych lektur; prace dodatkowe (prezentacje); pisemne
kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Krytyka prasowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.140.604d49e524485.21

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
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie studentów z problematyką krytyki prasowej (legalności, przedmiotu, rodzajów).

C2 Nakreślenie granic dozwolonej krytyki prasowej (przedmiotowych i podmiotowych).

C3 Ukazanie krytyki prasowej w kontekście ochrony dóbr osobistych.

C4 Uświadomienie studentom istnienia cywilnej i karnej odpowiedzialności za przekroczenie granic dozwolonej
krytyki.

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
Pojęcie krytyki prasowej (legalność, przedmiot
i rodzaje) oraz jej granic (przedmiotowych
i podmiotowych).

POL_K1_W04,
POL_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Tworzyć krytyczny materiał prasowy z poszanowaniem
obowiązujących norm prawnych i etycznych.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, w tym
do jego profesjonalnej analizy.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie do egzaminu 15

analiza orzecznictwa 15

analiza aktów normatywnych 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

1. Pojęcie krytyki prasowej (legalność krytyki prasowej, przedmiot krytyki prasowej,
rodzaje krytyki prasowej). W1, U1, K1

2. Granice dozwolonej krytyki prasowej (kryterium przedmiotowe, kryterium
podmiotowe). W1, U1, K1

3. Zagadnienia szczegółowe (ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku,
karykatura i satyra, aktualne probemy zw. z krytyką prasową). W1, U1, K1

4. Odpowiedzialność karna i cywilna. Sprostowanie prasowe. W1, U1, K1



Sylabusy 90 / 328

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, kazus, prezentacja Przygotowanie prezentacji na uzgodniony temat oraz
zaliczenie w formie kazusowej (pisemnie lub ustnie).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak.
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.140.5cd559ac49f79.21

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
ćwiczenia: 15, wykład: 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 innymi el;ementami systemu politycznego

C4 Zapoznanie studentów z terminologią, która jest przydatna do charakterystyki partii i systemów partyjnych w 
systemach politycznych poszczególnych państw

C5 Zapoznanie studentów z wybranymi współczesnymi systemami partyjnymi
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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 różne podejścia teoretyczne w badaniach nad
partiami oraz koncepcje ich genezy POL_K1_W01 egzamin pisemny

W2 wskazuje relacje pomiędzy partiami a społeczeństwem
i państwem oraz zmiany zachodzące w tym zakresie

POL_K1_W03,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

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,
zaliczenie pisemne

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 pisemne,
zaliczenie ustne

U2 potrafi analizować programy oraz statuty partii

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U3
potrafi analizować przepisy prawne poświęcone
tworzeniu, działalności, finansowaniu oraz
rozwiązywaniu partii politycznych

POL_K1_U02,
POL_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest przygotowany do działalności w partiach
politycznych oraz innych organizacjach politycznych
i społecznych

POL_K1_K01 zaliczenie ustne

K2

jest gotów do dyskusji dotyczących partii,
argumentowania swojego stanowiska oraz
przyjmowania innych punktów widzenia
determinowanych odmiennymi uwarunkowaniami
społeczno-politycznymi

POL_K1_K02 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 15

wykład 30

analiza aktów normatywnych 5
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przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* 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,
koncepcje genezy partii politycznych W1, U1

2. Koncepcja podziałów socjopolitycznych i jej współczesne znaczenie; podział
lewica-prawica; podziały występujące w Polsce po 1989 roku W1, W2, U1, K1, K2

3.
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

4. Funkcje partii politycznych oraz ich ewolucja W2, W3, W5, K1

5. Wybrane typologie partii politycznych, partie nowe - definicja i charakterystyka W1, W3, U1, U2

6.
Charakterystyka rodzin partii politycznych wyodrębnionych w oparciu o kryterium
ideowo-programowe (komunistyczne, socjaldemokratyczne, ekologiczne,
chadeckie, liberalne, konserwatywne, ultraprawicowe)

W4, U2, K2

7. Wzrost znaczenia i charakterystyka partii populistycznych oraz skrajnych 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. Sposoby analizy programów i statutów partii politycznych W4, U2, K1

11. Systemy partyjne – pojęcie, klasyfikacja partii w oparciu o kryterium funkcji
spełnianej w systemie partyjnym, wybrane typologie systemów partyjnych W1, W5, U1

12. Polaryzacja partyjna, instytucjonalizacja systemów partyjnych, zmiany we
współczesnych systemach partyjnych W2, U1, K2

13. System partyjny a system polityczny, koncepcja „rządów partii” oraz typy rządów
partii, system wyborczy a system partyjny W1, 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:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne

1) aktywny udział w zajęciach, analiza tekstów, branie
udziału w dyskusjach, argumentowanie swojego stanowiska -
ocenianie ciągłe 2) kolokwium zaliczeniowe pisemne (do
zaliczenia student musi uzuskać co najmniej 60 % punktów)

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny obejmujący materiał z wykładów, ćwiczeń
oraz podręcznik

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa
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Współczesne instytucje polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.140.5cd559bef0c41.21

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy z zakresu funkcjonowania polskiego systemu
politycznego w ujęciu strukturalno-funkcjonalnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
posiada wiedzą teoretyczną z zakresu systemów
politycznych i partyjnych dla prognozowania
możliwych skutków wydarzeń politycznych

POL_K1_W06 zaliczenie pisemne
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W2 Rozumie zależności historyczne, warunkujące obecny
kształt polskich instytucji politycznych POL_K1_W01 zaliczenie pisemne

W3
Zna relacje instytucjonalne pomiędzy głównymi
aktorami polskiej polityki, w wymiarze normatywnym
i kulturowym

POL_K1_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi analizować zależności pomiędzy pomiędzy
instytucjonalnymi aktorami polityki POL_K1_U02 zaliczenie pisemne

U2 Potrafi wykorzystywać analizę strukturalną dla
interpretacji wydarzeń politycznych POL_K1_U01 zaliczenie pisemne

U3
Potrafi współdziałać w pracy zespołowej, mającej
na celu identyfikację danych niezbędnych dla
przeprowadzenia analizy jakościowej określonej
struktury politycznej

POL_K1_U01 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Samodzielnej analizy wydarzeń i procesów
politycnzych w Polsce POL_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza problemu 15

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

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
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1.

Pojęcie „instytucji politycznej”. Instytucja polityczna jako instytucja społeczna.
Socjologiczne ujęcie instytucji wg Durkheime'a, Spencer'a i Parsons'a. Agencja i struktura
– Althusser, Weber i Giddens. Przedstawienie zakresu analizy objętego wykładem wg
schematu: koncentracja władzy – rządy prawa – odpowiedzialność rządzonych
Lektura fragmentów relewantnych tekstów z zakresu socjologii polityki, wskazanych przez
prowadzącego.
Główne cechy polskiego modelu ustrojowego w świetle Konstytucji z 1997. Normy
konstytucyjne a procesy polityczne zachodzące w ich ramach.
Analiza norm konstytucyjnych.
Koncentracja władzy 1
Centralizacja polskich partii politycznych cz. I
Analiza struktury głównych partii politycznych w Polsce i procesów decyzyjnych w
partiach na podstawie statutów partyjnych i wskazanych case studies.
Koncentracja władzy 2
Centralizacja polskich partii politycznych cz. II
Analiza walk frakcyjnych i konfliktów w partiach politycznych w Polsce na podstawie
wskazanych case studies
Koncentracja władzy 3
Centralizacja frakcji parlamentarnych i dyscyplinowanie koalicjanta
Analiza zbiorczych wyników głosowań sejmowych w l. 2001-2011. Analiza wskaźnika
spójności klubów parlamentarnych w l. 2001-2011. Case study: analiza jakościowa
głosowań o wysokim stopniu niespójności. Analiza lojalności mniejszego koalicjanta w l.
2011-2011 w oparciu o wskazane case studies.
Koncentracja władzy 4
Inherentny konflikt władzy wykonawczej w Polsce: prezydent i premier
Case studies: „szorstka przyjaźń” Miller-Kwaśniewski, konflikty Lecha Kaczyńskiego z
bratem w l. 2005-2007, „kohabitacja po polsku” w l. 2007-2010, relacje Tusk-Komorowski.
Koncentracja władzy 5
Struktura rządu w Polsce a centralizacja władzy premiera. Zakres niezależności
mniejszego koalicjanta. Lojalność partyjna a samodzielność ministra.
Analiza obsady personalnej ministerstw jako gry z koalicjantem i frakcjami w partii
premiera na podstawie wskazanych przez prowadzącego case studies. Analiza
przypadków odwoływania ministrów przez premiera.
Rządy prawa 1
Wolność słowa i wolność zgromadzeń
Analiza wskazanych przez prowadzącego orzeczeń sądowych, wyznaczających faktyczne
granice wolności słowa w Polsce. Analiza na podstawie case studies realiów korzystania z
wolności zgromadzeń w Polsce.
Rządy prawa 2
Wolność osobista: obywatel w procesie karnym w Polsce.
Analiza wskazanych przez prowadzącego case studies obrazujących pozycję jednostki
wobec państwa w procesie karnym
Rządy prawa 3
Własność prywatna i wolność gospodarcza wobec działań organów państwowych.
Efektywność wymiaru sprawiedliwości jako realna gwarancja ochrony praw
obywatelskich.
Analiza case studies obrazujących dopuszczalny zakres ingerencji władzy państwowej we
własność prywatną. Analiza statystyk obrazujących funkcjonowanie polskiego
sądownictwa.
Odpowiedzialność rządzących 1
Transparentność władzy.
Analiza prawnej i faktycznej dostępności nt działalności organów publicznych w Polsce.
Analiza ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Odpowiedzialność rządzących 2
Media publiczne: czwarta władza, czy ośrodek propagandy?
Analiza składy osobowego KRRiTV jako rezultatu decyzji politycznych. Case study:
najważniejsze konflikty o obsadę stanowisk w mediach publicznych.
Odpowiedzialność rządzących 3
Media prywatne jako aktorzy polityczni.
Analiza związków pomiędzy głównymi ośrodkami medialnymi w Polsce, a polityką. Case
studies: przykłady dziennikarstwa nieobiektywnego.
Odpowiedzialność rządzących 4
Wybory na poziomie centralnym
Analiza frekwencji i wyników wyborczych w l. 2001-2011. Analiza wymiany elit w Sejmie i
Senacie. Case studies: przypadki pociągnięcia (bądź nie) do odpowiedzialności wyborczej
polityków
Odpowiedzialność rządzących 5
Polska lokalna

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

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza w zakresie funkcjonowania systemu politycznego w Polsce, podstawowa wiedza nt polskich partii
politycznych, podstawy teorii polityki, zainteresowanie bieżącą polityką w Polsce
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Retoryka polityczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.140.5cd559a82cefd.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo, 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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu retoryki i erystyki.

C2 Zapoznanie studentów z cechami współczesnego języka polityki w powiązaniu z jego pozajęzykowymi
uwarunkowaniami.

C3 Wyrobienie umiejętności samodzielnej analizy wypowiedzi politycznych przy użyciu poznanych narzędzi.

C4 Zwrócenie uwagi na znaczenie etycznych zachowań w języku politycznym.

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 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:

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

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 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.

- 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
- analiza wypowiedzi politycznych pod kątem wykorzystanych strategii
retorycznych

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja aktywność na zajęciach prezentacja ustne kolokwium zaliczeniowe
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Polski system polityczny po 1997 r. - teoria i praktyka
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.140.60569c5014746.21

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
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Głównym celem jest zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania polskiego systemu politycznego
po 1997 r. w teorii oraz w praktyce.

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 pojęcie systemu politycznego i podstawowe
pojęcia oraz metody niezbędne dla analizy systemów
politycznych

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W04,
POL_K1_W07

zaliczenie, egzamin

W2
Posiada kompleksową wiedzę w zakresie organizacji
i funkcjonowania instytucji tworzących polski system
polityczny na poziomie centralnym i lokalnym oraz
zasad i procedur według których działają te instytucje

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie, egzamin

W3
Zna 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_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Rozumie zależności instytucjonalne pomiędzy
aktorami procesu politycznego w Polsce

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie, egzamin

U2
Analizuje samodzielnie zachowanie podmiotów polityki
w Polsce w świetle reguł normatywnych
i uwarunkowań faktycznych oddziałujących na te
podmioty

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie, egzamin

U3
Rozumie zależność pomiędzy organizacją i sposobem
funkcjonowania organów publicznych a zakresem
wolności i praw obywatelskich w państwie
demokratycznym

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Ma świadomość, że jego własne zaangażowanie
w sprawy publiczne ma znaczenie dla funkcjonowania
instytucji państwa prawa i społeczeństwa
obywatelskiego

POL_K1_K01,
POL_K1_K02 zaliczenie, egzamin

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 15

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do egzaminu 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

analiza aktów normatywnych 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10



Sylabusy 104 / 328

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykłady:
1.Wprowadzenie do przedmiotu – kwestie definicyjne, siatka pojęciowa, podejścia
badawcze. Uzasadnienie wyboru paradygmatu J.J. Linza i A. Stepana do analizy
polskiego systemu politycznego po 1997 roku.
2.Legitymizacja polskiego systemu politycznego w paradygmacie „negocjowana
reforma systemu”.
3.Katalog zasad ustrojowych obecny w zapisie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997
roku i ich implementacja – ocena wpływu na stabilizację polskiego systemu
politycznego.
4.Naczelne organy władzy w III RP – forma rządów parlamentarno – gabinetowa
założenia teoretyczne i ocena realizacji w praktyce. Ocena zachowań elit
politycznych w procesie podejmowania decyzji – wpływ na stabilizację
efektywność systemu politycznego.
5.Fenomen skróconej kadencji Sejmu – podstawy prawne i konsekwencje dla
stabilności polskiego systemu politycznego w praktyce.
6.Prezydent i rząd w sprawowaniu funkcji wykonawczej – refleksja politologiczna
wokół statusu ustrojowego – teoria i praktyka.
7.Władza sądownicza w III RP – Sądy i Trybunały – ocena statusu niezależności i
niezawisłości: teoria i praktyka.
8.Instytucje stojące na straży praworządności – przesłanki i ocena funkcjonowania
w polskim systemie politycznym Rzecznika Praw Obywatelskich.
9.Finansowanie polityki np. działalności partii politycznych po 1997 roku.
Konstytucyjna gwarancja jawności finansowania - teoria i praktyka.
10.Dialog społeczny i dialog obywatelski w procesie podejmowania decyzji w
polskim systemie politycznym – teoria i praktyka.
11.Rola Trzeciego sektora w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego po
1997 roku - wpływ na stabilizację i efektywność polskiego systemu politycznego.
12.Jednostka-procedury-elita władzy w polskim systemie politycznym po 1997
roku – teoria i praktyka.
13.Frekwencja wyborcza po 1997 roku - refleksja politologiczna wokół niskiej
frekwencji i jej wpływ na stabilizację i efektywność polskiego systemu
politycznego.
14.Decentralizacja – ocena realizacji reformy samorządowej z 1999 roku i jej
wpływ na stabilizację i efektywność systemu politycznego.
15.Podsumowanie - ocena funkcjonowania systemu politycznego po 1997 roku z
perspektywy paradygmatu J.J.Linza i A.Stepana: Wymiary stabilnego systemu
politycznego z uwzględnieniem aspektów teoretycznych i praktycznych.

Ćwiczenia:
1.Wprowadzenie do teorii systemów politycznych - koncepcja systemowo-
funkcjonalna, woluntarystyczna teoria działania, koncepcja systemu społecznego
T. Parsonsa.
2.Polski system partyjny - finansowanie partii politycznych, porównanie
programów najważniejszych partii politycznych w Polsce - teoria i praktyka.
3.Polski system wyborczy - ordynacje wyborcze, metody liczenia głosów, prawo
wyborcze, kampania wyborcza - teoria i praktyka.
4.Wybory parlamentarne w III RP - zasady finansowania i sposób prowadzenia
kampanii wyborczych, partycypacja wyborcza, frekwencja i niestabilność
zachowań wyborczych. Analiza kampanii i wyborów parlamentarnych w Polsce -
teoria i praktyka.
5.Władza ustawodawcza w III RP: Sejm/Senat, struktura i funkcjonowanie,
współczesne wyzwania i problemy - teoria i praktyka.
6.Władza wykonawcza w III RP: Rada Ministrów/Prezydent RP, struktura i
funkcjonowanie, współczesne wyzwania i problemy - teoria i praktyka.
7.Władza sądownicza w III RP: struktura i funkcjonowanie, współczesne wyzwania i
problemy - teoria i praktyka.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń: Podstawą zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu jest
uzyskanie odpowiedniej ilości punktów. Punkty przeliczane są na ocenę
wg następującego schematu: 19 - 22 pkt - ocena dst; 23 - 26 pkt - ocena
dst+; 27 - 30 pkt - ocena db; 31 - 34 pkt - ocena db+; 35 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
(maksymalna ilość punktów z aktywności to 5 punktów). 2. Kolokwium
zaliczeniowe. W ciągu semestru odbywa się jedno kolokwium zaliczeniowe
(na koniec zajęć), którego zaliczenie jest obowiązkowe - zasady kolokwium
ustalane na pierwszych zajęciach (maksymalna ilość punktów z kolokwium
to 40 punktów). Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru
wszystkie inne należy odpracować.

wykład egzamin

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.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Instytucje demokracji bezpośredniej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.140.5cd559c0f2e5b.21

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi oraz praktyką stosowania form demokracji
bezpośredniej w wybranych państwach współczesnego 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

Student zna i rozumie: struktury i sposoby
funkcjonowania instytucji demokracji bezpośredniej:
zgromadzenia ludowego, referendum, ludowej
inicjatywy ustawodawczej, weta ludowego, recall;
unormowania prawne regulujące kształt
i funkcjonowanie instytucji demokracji bezpośredniej
w wybranych państwach.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi: charakteryzować podstawowe funkcje
instytucji demokracji bezpośredniej w systemach
politycznych wybranych państw; formułować własne
opinie na temat podstaw prawnych oraz
funkcjonowania w praktyce poszczególnych instytucji
demokracji bezpośredniej.

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do: podejmowania dyskusji
na temat roli instytucji demokracji bezpośredniej dla
uczestników życia społeczno-politycznego; uznania
znaczenia roli instytucji demokracji bezpośredniej
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat form
demokracji bezpośredniej i ich ewolucji.

POL_K1_K01,
POL_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 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.

Tematyka konwersatorium obejmuje omówienie instytucji demokracji
bezpośredniej występujących w systemach politycznych państw współczesnych:
zgromadzenia ludowego, referendum, plebiscytu, inicjatywy ludowej, weta
ludowego, a także instytucji recall. Studenci zostaną zapoznani nie tylko z
teoretycznym ujęciem instytucji demokracji bezpośredniej, ale także z
historycznymi przesłankami ich kształtowania się oraz recepcji w ustrojach państw
współczesnych oraz z przyjmowanymi rozwiązaniami konstytucyjnymi i
ustawowymi. Analiza obejmuje prezentację instytucji demokracji bezpośredniej w
szerszym kontekście politycznym i społecznym jako podstawowych form
partycypacji obywatelskiej w procesie decyzyjnym na szczeblu ogólnokrajowym i
lokalnym. Zróżnicowana praktyka w zakresie stosowania instytucji demokracji
bezpośredniej zaprezentowana zostanie w aspekcie porównawczym. W pierwszym
rzędzie analizie poddane zostanie ich wykorzystywanie w warunkach polskiego
systemu politycznego. Tematyka kolejnych zajęć dotyczyć będzie praktyki
stosowania form demokracji bezpośredniej w państwach europejskich o
zróżnicowanej tradycji ustrojowej (m. in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii,
Niemczech, Włoszech, jak również w państwach Europy Środkowo-Wschodniej).
Uwzględniona zostanie ponadto zróżnicowana praktyka polityczna w państwach
anglosaskich oraz w wybranych państwach południowoamerykańskich i
azjatyckich.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Doradztwo polityczne w praktyce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.140.5cd559b64d610.21

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
3.0

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 zaliczenie ustne, projekt,

prezentacja
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W2 Student zna i rozumie mechanikę wyborczą. POL_K1_W04 zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W3 Student zna i rozumie funkcjonowanie systemu
medialnego w Polsce. POL_K1_W05 zaliczenie ustne, projekt,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi sformułować rekomendacje dla
konkretnego polityka. POL_K1_U01 zaliczenie ustne, projekt,

prezentacja

U2 Student potrafi uwzględniać kontekst społeczny
podczas analizowania mechanizmów wyborczych. POL_K1_U05 zaliczenie ustne, projekt,

prezentacja

U3
Student potrafi przedstawić w sposób zwięzły
i przekonywujący rekomendacje w formie raportu oraz
prezentacji ustnej.

POL_K1_U06 zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów, by pracować z politykami, nie
tylko w trakcie kampanii wyborczej. POL_K1_K01 zaliczenie ustne, projekt,

prezentacja

K2 Student jest gotów pracować w firmie doradczej. POL_K1_K03 zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do ćwiczeń 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.

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
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3. Tworzenie szczegółowych charakterystyk poszczególnych polityków, z
uwzględnieniem ich sytuacji w partii oraz strategii długookresowych.

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

4. Przygotowanie szczegółowych rekomendacji w formie tradycyjnego raportu oraz
prezentacji ustnej.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, seminarium, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie
przygotowania projektu oraz zaprezentowania go na zajęciach.
W niektórych sytuacjach ocena z prezentacji uzupełniana jest
egzaminem ustnym. Egzaminy odbywają się zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.140.5cac67caa4188.21

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu polityki gospodarczej państwa. Student powinien znać
podstawowe pojęcia ekonomiczne, rozumieć mechanizmy rządzące współczesną gospodarką oraz mieć szerokie
spojrzenie na rolę państwa w tym obszarze.

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 Ma wiedzę ogólną z zakresu podstaw nauk
społecznych w dziedzinie ekonomii.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W2 Ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu polityki
gospodarczej na wydarzenia i procesy polityczne.

POL_K1_W01,
POL_K1_W06 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada umiejętność przygotowania prostych prac
pisemnych i ustnych wystąpień dotyczących
problematyki gospodarczej.

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu polityki
gospodarczej i omawiać je publicznie.

POL_K1_K01,
POL_K1_K04 zaliczenie na ocenę

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

1.

Bloki tematyczne realizowane w ramach wykładu: [I] Polityka gospodarcza –
podstawowe pojęcia i zakres; [II] Miejsce polityki gospodarczej w porządku
prawnym Rzeczypospolitej Polskiej; [III] Konstrukcja budżetu państwa; [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 przemysłowa; [XII] Polityka klimatyczna; [XIII] Polityki
sektorowe.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego lub
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.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa oraz instytucji publicznych.
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Prognozowanie i symulacje polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.140.5cd559b54a8f2.21

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
3.0

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

projekt

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,
prezentacja

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 do ćwiczeń 20

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie ekspertyzy 20

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.
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:

ćwiczenia przedmiotowe, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, Metoda sytuacyjna, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, raport, prezentacja dst: 51 55 dst+: 56 65 db: 66 76 db+: 77 87 bdb: 88 100
(decyduje aktywność) Dopuszczalna jest jedna nieobecność
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.140.5cd559a5cc95a.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Historia, 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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

W2 powiązania pomiędzy regulacjami ustrojowymi
a uwarunkowaniami politycznymi w danym okresie

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

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, esej

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

POL_K1_U05,
POL_K1_U06 zaliczenie ustne, esej

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

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza aktów normatywnych 20

Przygotowanie do sprawdzianów 25

analiza źródeł historycznych 5

przygotowanie eseju 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.

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

Studenci zobowiązani są do napisania dwóch kolokwium
cząstkowych (forma pisemna) oraz do opracowania eseju na
ustalony z prowadzącą przedmiot temat. Na koniec semestru
obowiązuje końcowe zaliczenie w formie ustnej. Do zaliczenia
końcowego mogą przystąpić tylko osoby, które zaliczyły kolokwia
cząstkowe. Student ma prawo do max. 2 nieobecności na
zajęciach. Do oceny końcowej brana jest pod uwagę całoroczna
aktywność i praca w grupach w czasie zajęć.
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Ruchy społeczno-polityczne 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
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.140.604d4bbd8e7a9.21

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ruchami społeczno-politycznymi współczesnego 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
Student zna i rozumie fundamenty ruchów
społecznych i politycznych, zna ich genezę i głównych
reprezentantów

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wskazać na główne ruchy społeczno-
polityczne współczesnego świata.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnego formułowania
myśli, argumentacji swojego stanowiska w grupie
i poszanowania odmienności światopoglądowej innych.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza problemu 15

przeprowadzenie badań literaturowych 15

wykonanie ćwiczeń 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 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. Wśród treści programowych znajdą się między innymi zagadnienia z zakresu:
rewolucyjnego konserwatyzmu, ekologizmu, feminizmu, ruchu slow-life W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, Metoda sytuacyjna, metoda
projektów, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Obecność, aktywność, przygotowywanie zadanych projektów czy zadań
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Analiza dyskursu politycznego
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.605a076397e8e.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

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 zaliczenie na ocenę,
raport

U2 Potrafi przygotować podstawowe narzędzia badawcze
wykorzystywane w badaniach analizy treści

POL_K1_U03,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
raport

U3 Posługuje się przedmiotowym językiem metodologii
badań społecznych POL_K1_U03 zaliczenie na ocenę,

raport

U4 Współpracuje w zespołach badawczych w celu
przeprowadzenia badań empirycznych

POL_K1_U03,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Rozstrzyga dylematy etyczne w prowadzeniu badań
empirycznych POL_K1_K03 zaliczenie na ocenę,

raport

K2 Ma świadomość konieczności doskonalenia wiedzy
i umiejętności w zakresie badań empirycznych POL_K1_K04 zaliczenie na ocenę,

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.

Podczas zajęć poruszane są następujące kwestie: [1] Wokół podstawowych pojęć:
nauka, metoda, pojęcie, zmienna, korelacja, plan badawczy, konceptualizacja,
operacjonalizacja, wybór narzędzi, dobór próby,realizacja badań, analiza
materiału empirycznego, raport końcowy; [2] Badania niereaktywne. Specyfika
badań niereaktywnych, odmiany i rodzaje badań niereaktywnych; [3] 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; [4] Polski dyskurs
polityczny jako przedmiot badania: formowanie zespołów badawczych, wybór
problemów badawczych, wstępna konceptualizacja i operacjonalizacja
problematyki badawczej, wybór narzędzi badawczych, dobór próby [5] Realizacja
badań empirycznych, prezentacja wyników surowych, dyskusja, raport końcowy.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

udział w badaniach, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, raport

Zaliczenie kursu 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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Społeczeństwo i kultura
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.5cd559fa25b2a.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
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 przedstawienie zagadnień związanych z badaniem czynników kulturowych jako kształtujących i ograniczających
życie w środowisku społecznym;

C2 analiza symboli kulturowych warunkujących kontakty interpersonalne i przesądzających o formach komunikacji
społecznej

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 i koncepcje socjologii kultury,
związane z badaniami społecznych zachowań
człowieka, organizacji społeczeństw oraz
zachodzących w nich interakcji

POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

W2 wielość tożsamości etnicznych i narodowych POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
aktywność

W3 współczesne trendy migracyjne POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
aktywność

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować zjawiska społeczno-polityczne
z perspektywy kulturowej

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

U2 zidentyfikować stereotypy kulturowe POL_K1_U01,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
aktywność

U3 zidentyfikować podstawowe strategie akulturacyjno-
integracyjne POL_K1_U05 zaliczenie pisemne,

aktywność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 komunikacji ponad barierami kulturowymi POL_K1_K02 projekt, aktywność

K2 podejmowania działań społecznych w środowisku
wielokulturowym POL_K1_K01 projekt, aktywność

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 30

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. Koncepcje kultury. Projektowanie zmian kulturowych W1, W2, U1, K1, K2

2. Kulturowy wymiar zmian społecznych. Postawy wobec pluralizmu kulturowego.
Współczesne trendy migracyjne W1, W3, U1, U3, K1, K2
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3. Tożsamości kulturowe. Pojęcie narodu i etniczności W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

4. Język jako system symboli i komunikacji. Wspólne przekonania. Zagadnienie
stereotypów. Systemy religijne z perspektywy antropologicznej i socjologicznej W1, U1, U2, K1, K2

5. Kulturowe uwarunkowania działań politycznych. Kultura polityczna. W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Problem Based Learning, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

Zaliczenie modułu na podstawie spełnienia przez studentów
następujących 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: 1,5 godz. Oceny
poszczególnych części sumują się na oceną końcową w skali
punktowej w następujący sposób: kolokwium (60 punktów),
aktywność na zajęciach (20 punktów), praca w grupie (20 punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.5cd559a6b48bc.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
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 Zapoznanie studentów z definicjami cywilizacji Przekazanie wiedzy o głównych cywilizacjach Uświadomienie
słuchaczom znaczenia procesów modernizacyjnych Przedstawienie różnorodności dróg modernizacji.

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 najważniejsze podejścia i metody stosowane
w badaniach nad cywilizacjami Zna procesy zmian
instytucji społeczno-politycznych z perspektywy badań
nad cywilizacjami

POL_K1_W01,
POL_K1_W02 zaliczenie pisemne

W2 Analizuje cechy charakterystyczne cywilizacji świata POL_K1_W03 zaliczenie pisemne

W3
Wyjaśnia rolę organizacji społeczno-politycznych
w procesach politycznych z punktu widzenia wiedzy
o cywilizacjach

POL_K1_W06 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Analizuje cechy charakterystyczne cywilizacji świata
tworząc proste wypowiedzi pisemne POL_K1_U06 zaliczenie pisemne

U2 Zna główne idee leżące u podłoża badań nad
cywilizacjami POL_K1_U07 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do dalszych, już samodzielnych
studiów POL_K1_K04 zaliczenie pisemne

K2 Przygotowanie eseju naukowego POL_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 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.

1. Główne szkoły badawcze zajmujące się nauką o cywilizacjach

2. Starożytny Egipt

3. Cywilizacja Grecji i Rzymu.

4. Procesy modernizacyjne w Europie XV - XIX wiek.

5. Judaizm - jego model cywilizacyjny

6. Świat islamu

7. Cywilizacja Indii

8. Renesans indyjski

9. Taoizm i konfucjanizm. Dorobek materialny cywilizacji chińskiej

10. Ewolucja chińskiej refleksji o państwie i prawie do czasów współczesnych

11. Cywilizacja Japonii.

Globalizacja a świat cywilizacji.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, analiza tekstów

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Państwa posocjalistyczne w refleksji politologicznej
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.605a08904039d.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

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 i zapoznanie studentów z istotą demokratycznych przekształceń
ustrojowych wybranych państw posocjalistycznych.

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 posocjalistycznego
systemu politycznego i podstawowe pojęcia oraz
metody niezbędne dla analizy tych systemów.

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja
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W2
Student zna i rozumie cechy charakterystyczne
państw posocjalistycznych i dokonujące się
przekształcenia ustrojowe tych państw.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi rozstrzygać i zajmować stanowisko
dyskutując zagadnienia związane z instytucjami
państw posocjalistycznych.

POL_K1_U02,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w życiu publicznym i dyskusji analityczno-eksperckiej
odnoszącej się do problematyki państw
posocjalsitycznych.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza problemu 20

analiza i przygotowanie danych 20

analiza aktów normatywnych 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. Uwagi wprowadzające do przedmiotu - definicje, siatka pojęciowa, metody
badawcze. W1

2. Państwa posocjalistyczne - zjawisko "refolucyjnych" przekształceń ustroju
politycznego. W2, U1, K1

3. Państwa posocjalistyczne w świetle pradygmatów demokratyzacji. W2, U1, K1

4. Państw aposocjalistyczne w kontekście paradygmatu D.A. Rustowa i R.
Darendorfa. W1, U1, K1

5. Państwa posocjalistyczne w kontekście paradygmatów transformacji ustroju
politycznego. W1, U1, K1

6. Państwa posocjalistyczne - ocena konsolidacji demokracji w oparciu o wybrane
paradygmaty politologiczne. W1, U1, K1
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7. Państwa posocjalistyczne w ocenie paradygmatu demokracji wg Klausa von
Beyma i Wolfgana Merkla. W1, U1, K1

8. Państwa posocjalistyczne w ocenie paradygmatu: Wymiary stabilnego systemu
politycznego. W1, U1, K1

9. Państwa posocjalistyczne w ocenie wymiaru behawioralnego. W1, U1, K1

10. Państwa posocjalistyczne w pryzmacie wymiaru postaw i uznania
demokratycznych instytucji i procedur. W1, U1, K1

11. Państwa posocjalistyczne w świetle wymiaru konsytyucyjnego. W1, U1, K1

12. Państwa posocjalistyczne - ocena stabilności i efektywności systemu politycznego. W2, U1, K1

13. Państwa posocjalistyczne - mocne i słabe strony demokracji - refleksja
politologiczna. W1, U1, K1

14. Państwa posocjalistyczne - pomiar demokracji (np.: BTI, Freedom Hous). W1, U1, K1

15. Państwa posocjalistyczne - quo vadis? - czy nieodwracalna instytucjonalizacja
przeobrażeń demokratycznych. W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
prezentacja

Przedmiot może być zaliczony w dwóch alternatywnych formach:
forma pisemna = udzielona odpowiedź na trzy pytania (każda
odpowiedź oceniana oddzielnie, ich suma dzielona przez trzy daje
ocenę finalną. forma ustna= ocena z konspektu+ ocena z
prezentacji + ocena za ilość uzyskanych aktywności = suma
trzech ocen dzielona przez trzy daje ocenę finalną.



Sylabusy 137 / 328

Polityka historyczna na przykładzie różnych państw - założenia i realizacja
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.605a08e61236d.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z wykorzystaniem faktów historycznych dla potrzeb bieżącej polityki, ukazanie, jak
prowadzona jest działalność w celu wyciągnięcia z niej korzyści, przy jednoczesnym odchodzeniu nierzadko
od rzetelnej prawdy i badań historycznych. W każdym państwie prowadzona była i jest inaczej, dla uzyskania
innych, określonych korzyści. W trakcie prowadzonych zajęć chodzi o przekazanie studentom, że polityka
historyczna nie jest tożsama z historią (nauką historii na przykład w szkole). W różnych państwach, w różnym
okresie czasu są różne cele przed nią stawiane.

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
"Polityka historyczna" i "polityka pamięci" - kwestie
definicji; pamięć zbiorowa, pamięć
indywidualna,pamięć wspólnotowa i inne.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2
Polityka historyczna i polityka pamięci na wybranych
przykładach: Polska, Rosja, Niemcy, Ukraina,
Gruzja,USA, Hiszpania, inne.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3
Nośniki pamięci: filmy, pomniki, powieści. Spory
o groby, cmentarze itp. Umowy międzynarodowe
dotyczące grobów żołnierzy poległych w różnych
wojnach.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi omówić i wyjaśnić ideologiczne uwarunkowania
oraz polityczny kontekst polityki historycznej zarówno
w Polsce, jak i w każdym innym kraju.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przeprowadzenia rzeczowej analizy polityki
historycznej władz w swoim kraju, a także próbować
podjąć podobnej w innym kraju, zależnie od stanu
posiadanej wiedzy historycznej i politologicznej.

POL_K1_K02,
POL_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza dokumentów programowych 10

analiza źródeł historycznych 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie dokumentacji 15

przygotowanie pracy semestralnej 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. Polityka historyczna i polityka pamięci - kwestie definicyjne; definicje inne, spory o
groby i pomniki. W1, W2, W3, U1, K1
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2. Niuanse polskiej polityki historycznej w XX wieku. Polityka historyczna
współczesnej Rosji, Niemiec, Ukrainy. W1, W2, W3, U1, K1

3. Polityka historyczna w innych wybranych krajach europejskich. W1, W2, W3, U1, K1

4. Polityka historyczna a polityka pamięci. W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę tekst naukowy na min. 8 str. z przypisami i
bibliografią, na temat uzgodniony z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Analiza informacji – metody i techniki
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.5cd559f88c215.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przede wszystkim rozwinięcie praktycznych umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia
procesu analizy informacji.

C2
Celem jest również przekazanie wiedzy teoretycznej 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

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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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 posiada prawidłowo
skonstruowany produkt analityczny.

POL_K1_W01 projekt, raport

W3
Po zakończeniu modułu student będzie posiadał
wiedzę na temat aktualnych trendów kształtujących
sytuację międzynarodową oraz wiedzę o tym, jak je
analizować.

POL_K1_W03 prezentacja

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_U03,
POL_K1_U05 projekt, raport

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

POL_K1_U05,
POL_K1_U06 projekt, raport

U3
Po zakończeniu modułu student będzie potrafił
posłużyć się metodami, technikami oraz programami
komputerowymi wspomagającymi proces analizy
informacji i przygotowania produktów analitycznych

POL_K1_U01 projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Po zakończeniu modułu student będzie gotowy
do pracy w zespole analitycznym POL_K1_K02 projekt, raport,

prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia warsztatowe 30

przygotowanie raportu 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do zajęć 20

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
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. I część (obejmująca od 3 do 4 spotkań): wprowadzenie do pracy z informacją W1, W2, W3

2. II część (obejmująca od 3 do 4 spotkań) warsztaty z wykorzystaniem technik
analitycznych W3, U1, U2, U3

3. III część (od 7 do 9 spotkań) część analityczna U1, U2, U3, K1

4. IV omówienie wyników prac zespołów analitycznych (1 spotkanie) W1, W2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia warsztatowe projekt, raport, prezentacja dst: 51 55 dst+: 56 65 db: 66 76 db+: 77 87 bdb: 88 100
(decyduje aktywność) Dopuszczalna jest jedna nieobecność.
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Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.5cd5596fa2fd6.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

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

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
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 Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej uwarunkowań bezpieczeństwa w wymiarze narodowym
i międzynarodowym

C2 Utrwalenie i poszerzenie terminologii stosowanej w naukach o bezpieczeństwie

C3 Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturach i instytucjach bezpieczeństwa w wybranych państwach

C4 Utrwalenie i rozwój umiejętności właściwego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu nauk
o bezpieczeństwie w analizie i interpretacji problemów w obszarze bezpieczeństwa

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 i rozumie kwestie historycznych, politycznych,
kulturowo-społecznych i militarnych uwarunkowań
oraz ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze narodowym
i międzynarodowym

POL_K1_W01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2
Zna i rozumie różnorodność czynników
determinujących politykę bezpieczeństwa wybranych
państw

POL_K1_W02 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy
teoretycznej z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz
nauk o polityce i administracji w analizie i interpretacji
problemów w obszarze bezpieczeństwa

POL_K1_U03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2
Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy
teoretycznej w identyfikowaniu zagrożeń
bezpieczeństwa

POL_K1_U04 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy
i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa państwa
do działania w zespole i uczestniczenia w procesach
decyzyjnych, przewidując skutki tych decyzji

POL_K1_K01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2
Potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę
i umiejętności dotyczące bezpieczeństwa państwa
w dalszych etapach kształcenia.

POL_K1_K04 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 40

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. Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego po zakończeniu zimnej wojny W1, U1, K1
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2. Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa W2, U1, K1

3. NATO w pozimnowojennym środowisku bezpieczeństwa W1, U2, K1

4. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony a główne kraje UE W2, U2, K1

5. Państwo jako podmiot bezpieczeństwa międzynarodowego W2, U1, K1

6. Konflikty zbrojne a bezpieczeństwo podmiotów państwowych W2, U2, K1

7. Wielka Brytania - ewolucja koncepcji bezpieczeństwa W1, U1, K1

8. Polityka bezpieczeństwa Francji W1, U1, K1

9. RFN – nowe koncepcje bezpieczeństwa W2, U1, K1

10. Podstawowe tendencje i zmiany stanowiska Federacji Rosyjskiej w kwestii
bezpieczeństwa W1, U1, K1

11. Turecka polityka bezpieczeństwa W1, U1, K1

12. Neutralność a bezpieczeństwo na przykładzie Szwajcarii W1, U1, K1

13. Bałtyckie bezpieczeństwo – Litwa W2, U1, K1

14. Polityka bezpieczeństwa Ukrainy W2, U1, K1

15. Perspektywy bezpieczeństwa państw europejskich – szanse i zagrożenia W1, U1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, prezentacja
Pozytywne zaliczenie prezentacji przedmiotowej, pozytywna
ocena z aktywności podczas zajęć, spełnienie wymogów dot.
frekwencji, pozytywne zaliczenie testu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe

student zna terminologię stosowaną w naukach o bezpieczeństwie
student ma podstawową wiedzę na temat historycznych, politycznych, kulturowo-społecznych i militarnych
uwarunkowań i ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym
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Bezpieczeństwo ekologiczne miast
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.605a0aab64d35.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

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

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
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
Zapoznanie studentów z problematyką zagrożeń środowiskowych na terenach zurbanizowanych, sposobami ich
ochrony, a także regułami i instytucjami odpowiedzialnymi za realizację polityki bezpieczeństwa ekologicznego
w miastach.

C2 Zachęcenie do krytycznej analizy systemów bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym w Polsce oraz
w innych miastach na 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 Student w pełni zna i rozumie zagadnienia związane
z bezpieczeństwem ekologicznym na poziomie miast.

POL_K1_W03,
POL_K1_W07 zaliczenie na ocenę

W2
Student rozumie wpływ zagrożeń naturalnych
i antropogenicznych na środowisko i społeczeństwo
w miastach.

POL_K1_W03,
POL_K1_W07 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi dokonać analizy potencjału
bezpieczeństwa ekologicznego danego miasta.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2
Student potrafi dokonać krytycznej analizy
funkcjonowania poszczególnych elementów systemu
bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym
w Polsce.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów podjąć dyskusję i przedstawić
rzetelne argumenty na temat różnych aspektów
bezpieczeństwa ekologicznego oraz jego wpływu
na rozwój miast.

POL_K1_K02 zaliczenie na ocenę

K2
Student jest gotów do uświadamiania społeczeństwa
o przyczynach i skutkach skażenia środowiska
naturalnego w miastach.

POL_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie ekspertyzy 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
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1.

1. Ekologia miast i koncepcja resilience
a) pojęcie ekosystemów miejskich
b) resilience jako koncepcja wyjaśniająca zachowanie systemów społecznych
względem zaburzeń i szoków zewnętrznych
c) procesy zachodzące między środowiskiem społecznych, a przyrodniczym na
terenach zurbanizowanych
d) przykłady badań oraz analiz

W1, W2

2.
2. Bezpieczeństwo ekologiczne we współczesnych koncepcjach rozwoju miast
a) filozofia miasta idealnego
b) wybrane koncepcje organizacji miast: socjalistyczne „miasto idealne”, miasto
współczesne Le Corbusiera, Ekopolis, Miasto Spójne, miasto zrównoważone

W1, W2, K1, K2

3. 3. Zagrożenia środowiskowe w mieście
a) naturalne i antropogeniczne (cywilizacyjne) źródła zagrożeń i ich skutki W2, K2

4. 4. Miejsce miast i obszarów zurbanizowanych w regionalnych systemach
bezpieczeństwa ekologicznego W1, K1

5.
5. System bezpieczeństwa ekologicznego Polski
a) Podstawy formalnoprawne
b) system kierowania i koordynacji
c) Resortowe i wojewódzkie systemy bezpieczeństwa ekologicznego

U1, U2, K1

6.

6. Lokalny system bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce
a) Instytucje bezpieczeństwa ekologicznego miast
b) Mechanizmy zarządzania kryzysowego w miastach
c) Technologie wykorzystywane w zarządzaniu bezpieczeństwem ekologicznym
miast

U1, U2, K1

7.

7. Struktura ekosystemu miast – funkcje subsystemów, ochrona i adaptacja
a) gospodarka wodna
b) zarządzanie ziemią
c) ochrona powietrza
d) gospodarka odpadami
e) bezpieczeństwo energetyczne
f) ochrona sanitarno-epidemiologiczna

W1, W2, U1, U2, K1

8. 8. Realizacja i finansowanie inwestycji proekologicznych w miastach U2, K1, K2

9. 9. Polityka bezpieczeństwa ekologicznego wybranych miast w Polsce, Europie i na
świecie. U1, U2, K1

10.
10. Ocena potencjału bezpieczeństwa ekologicznego miasta
a) Metody analizy danych jakościowych i ilościowych dotyczących miast,
zapoznanie się z dostępnymi bazami danych lokalnych.
b) Zajęcia terenowe

U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

obserwacja w czasie zajęć terenowych, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, Metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
1. Aktywność na zajęciach. 2. Przygotowanie projektu analitycznego
polegającego na ocenie potencjału bezpieczeństwa ekologicznego
wybranego miasta.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Współczesne problemy społeczno-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
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.605a0b09a6979.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

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 kształcenia jest nabycie przez studentów umiejętności analizy współczesnych problemów społeczno-
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 w zaawansowanym stopniu
charakter nauk o polityce. Student zna i rozumie
sposoby funkcjonowania oraz procesy zmian
politycznych. Student zna i rozumie funkcjonowanie
społeczeństwa obywatelskiego, polityki wewnętrznej
państwa jak i międzynarodowej

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

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_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do uznawania różnych punktów
widzenia.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przeprowadzenie badań literaturowych 15

Przygotowanie prac pisemnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

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. Treści programowe reprezentują bloki materiału przerabiane w trakcie
poszczególnych zajęć W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, Metoda sytuacyjna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie Pisanie cotygodniowych prac, aktywność, obecność na zajęciach.
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Praktyczne aspekty wykorzystania i zarządzania funduszami krajowymi
i europejskimi

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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.5cd55a025a05e.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 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

EK1: Zna genezę i ewolucję wspólnotowej pomocy
o charakterze strukturalnym [K_W08 ++], [K_W12 ++]
EK2: Wymienia instrumenty polityki strukturalnej Unii
Europejskiej, określa rolę funduszy strukturalnych
w rozwoju regionalnym [K_W08 +++], [K_W12++]
EK3: Rozumie ogólną strukturę programowania
i zasady polityki strukturalnej, montażu finansowego
i kwalifikowalności wydatków [K_W12 +]

POL_K1_W06 projekt
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

EK4: Przygotowuje samodzielnie wniosek aplikacyjny
o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, wraz
z wszystkimi jego elementami [K_U07 +++],
[K_U08+++], [K_U09+++] EK5: Posługuje się
normami i regulacjami dotyczącymi aplikacji o dotacje
z funduszy strukturalnych UE [K_U07 +++]

POL_K1_U04 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

EK6: Uczestniczy w aplikacji o dofinansowanie
z unijnych programów pomocowych projektów
społecznych [K_K03 ++], [K_K06 ++], [K_K07 ++]
EK7: Uczestniczy w pracy instytucji wdrążających
unijne programy pomocowe [K_K06 ++], [K_K07 ++]
EK8: Współinicjuje przygotowanie projektów
społecznych w zakresie wykorzystania środków
z poszczególnych Programów Operacyjnych [K_K03
++], [K_K07 ++] EK9: Współdziała w grupach
oddziałujących na rozwój regionalny [K_K07 +], [K_K08
++]

POL_K1_K01 projekt

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie do zajęć 10

konsultacje 10

analiza i przygotowanie danych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

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
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1.

Historia polityki regionalnej
Regiony jako konsumenci funduszy strukturalnych
Reforma polityki strukturalnej i jej instrumenty
Struktura instytucjonalna systemu wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszy
Spójności
Programy Operacyjne i zakres interwencji funduszy strukturalnych
Budżet strukturalny Unii Europejskiej
Budżet, Biznesplan, studium wykonalności
Procedury aplikacji i selekcji projektów
Kwalifikowalności kosztów projektu
Procedury zamówień publicznych
Etapy i zasady kontroli projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych:
obowiązki beneficjenta
Monitorowanie i ewaluacja
Procedury i podręcznik promocji projektu
Warsztaty projektowe: przygotowanie i prezentacja projektu (case study), praca w
grupach

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt Zaliczenie projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Ruchy polityczne i społeczne 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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.5cd559fce3176.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
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
Celem modułu jest zapoznanie studentów stosunków międzynarodowych z ruchami politycznymi i społecznymi
współczesnego świata, z uwzględnieniem ich genezy, uwarunkowań, celów i aspiracji, struktury i sposobów
działania oraz oddziaływania na środowisko społeczne, w tym międzynarodowe.

C2
Kurs koncentruje się na także na przedstawieniu ideowych inspiracji i doktrynalnych założeń oraz twórców
i liderów ruchów społecznych i politycznych, umożliwiając ich identyfikację, klasyfikację i możliwość
komparatystycznej analizy.

C3
Celem modułu jest zdobycie wiedzy na temat zasadniczych tendencji związanych z szeroko pojętą aktywnością
społeczno-polityczną we współczesnym świecie, a zwłaszcza fenomenie nowych ruchów, w tym kontestacyjnych,
miejskich, zawodowych czy religijnych.

C4
Kurs ma też uświadomić możliwe relacje pomiędzy ruchami społecznymi, politycznymi a instytucjami i innymi
aktorami sceny politycznej, często warunkujące decyzje polityczne, determinujące zachowania polityczne, także
w aspekcie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.
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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 definicje i charakterystykę ruchów politycznych i 
społecznych jako uczestników stosunków
międzynarodowych; posiada wiedzę na temat
istotnych ruchów politycznych współczesności, ich
genezy i zjawisk determinujących ich powstawanie

POL_K1_W02,
POL_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W2 Zna relacje między aktywnością ruchów politycznych
i społecznych a ich ideologiczną podbudową

POL_K1_W02,
POL_K1_W03 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi wykazać wpływ ruchów politycznych
i społecznych na procesy polityczne współczesnego
świata, wskazać różnice między ruchami politycznymi
a społecznymi oraz wskazać relacje między
aktywnością ruchów politycznych i społecznych a ich
ideologiczną podbudową.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05 prezentacja

U2
Student posiada umiejętność antycypowania pewnych
zjawisk i ruchów społecznych i politycznych, określania
kierunku ich rozwoju czy też konieczności ich
modyfikacji.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student rozumie znaczenie ruchów społeczno -
politycznych i potrafi argumentować zasadność ich
istnienia

POL_K1_K01,
POL_K1_K04 prezentacja

K2
Student jest gotów do analizowania roli i znaczenia
ruchów społeczno - politycznych oraz argumentowania
zasadności aktywności w sferze publicznej, jak również
do podjęcia takiej aktywności

POL_K1_K01,
POL_K1_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

projektowanie 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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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 dostarcza wiedzy na temat wybranych ruchów społecznych i politycznej
współczesności, ich twórców i ideologów oraz wpływu i oddziaływania na kształt
współczesnego świata. Student kończący kurs posiada wiedzę o genezie oraz
przyczynach powstawania nowych ruchów politycznych, społecznych i religijnych.
Potrafi odnaleźć ideowe fundamenty tkwiące u źródeł danego ruchu, instytucji czy
mechanizmów politycznych oraz przedstawić ich komparatystyczną analizę.
Wiedza teoretyczna pomaga w zrozumieniu i ocenie praktycznego działania we
współczesnym świecie, zwłaszcza wobec takich wyzwań jak globalizacja,
regionalizacja, integracja, kontestacja, wzrostu tendencji separatystycznych i
nacjonalistycznych oraz radykalizujących się postaw społecznych i nastrojów
kontestacyjnych.

W1, U1, K1

2.
Ruchy społeczne a ruchy polityczne, stowarzyszenia, partie, instytucje -
konceptualizacja pojęć. Zagadnienia teoretyczne, możliwe wzajemne relacje,
uwarunkowania, struktura, cele i metody działania, założenia ideowe, wartości,
aspiracje polityczne.

W1, W2

3. Wybrane ruchy polityczne o znaczeniu międzynarodowym (np.syjonizm) W1, U1, K1

4. Nowe ruchy społeczne W2, U1, K2

5. Fundamentalizmy i nowe ruchy religijne W1, U1, K1

6. Fenomen panruchów (np. panslawizm, panislamizm, panarabizm,
panamerykanizm) W1, U1, K1

7. Feminizm i ruchy na rzecz praw kobiet W1, U1, K1

8. Kontestacja i nowe ruchy miejskie W1, U2, K2

9. Ruchy pacyfistyczne i ekologiczne W1, U1, K2

10. Fenomen włoskiego faszyzmu W1, U1, K1

11. Ruchy populistyczne o charakterze politycznym (np.Ruch Pięciu Gwiazd) W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, projekt, esej,
prezentacja

Zaliczenie na podstawie prezentacji, eseju,
projektu lub kolokwium zaliczeniowego



Sylabusy 159 / 328

Edukacja 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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.605a0bd5ad7e8.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
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 Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi podstawami edukacji politycznej, analiza
jej uwarunkowań ze szczególnym naciskiem na kształtowanie świadomości politycznej.

C2 Kształtowanie świadomych postaw i krytycznego myślenia na temat polityki i uczestnictwa politycznego oraz
obywatelskiego.

C3 Zapoznanie studentów z formami i źródłami edukacji politycznej podczas zajęć praktycznych i warsztatów.

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 i rozumie podstawowe pojęcia związane
z edukacją polityczną.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2
Student rozumie zależności pomiędzy rozumieniem
polityki a działaniem politycznym w uwarunkowaniach
instytucjonalnych liberalnej demokracji.

POL_K1_W07 zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi identyfikować postawy wobec polityki
i przeprowadzać proste badania terenowe związane
z postawami wobec polityki i norm politycznych.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03

projekt, raport

U2 Student potrafi analizować raporty z badań
i wyprowadzać oraz komunikować wnioski z badań.

POL_K1_U04,
POL_K1_U06 projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do pracy w grupie skupionej wokół
prostego projektu badawczego i aktywnego
zaangażowania w pracę grupy.

POL_K1_K01 zaliczenie na ocenę,
projekt

K2
Student jest gotów do wykorzystywania wiedzy
teoretycznej i praktycznej na rzecz kształtowania
własnej postawy politycznej i obywatelskiej.

POL_K1_K01 zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

badania terenowe 5

przygotowanie do zajęć 25

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

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. Polityka i polityczność. Pojmowanie polityki jako „publicznej aktywności wolnych
osób”. W1, K2

2. Formy publicznej aktywności jednostek – zajęcia praktyczne. W2, U1, K1
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3. Edukacja obywatelska a edukacja polityczna. W1, W2, U1

4. Republikańskie wzorce edukacji politycznej i obywatelskości. W1, K2

5. Praktyczne kształtowanie wzorców obywatelskości: stowarzyszenia, sfera
publiczna, wspólnota lokalna, uczestnictwo polityczne, wolontariat – warsztat. W2, U2, K2

6. Kształtowanie świadomości politycznej jednostki-obywatela. W2, U1

7. Projekty studenckie: świadomość polityczna - uwarunkowania praktyczne. U1, K1

8. Źródła edukacji i samoedukacji politycznej: normy, partycypacja obywatelska i
polityczna, postawy wobec polityki, dostęp do informacji. W1, W2, U1

9. Czynniki ograniczające kształtowanie świadomości politycznej a tym samym
świadomych postaw wobec polityki. W2, U1, U2

10. Zaufanie i kapitał społeczny a postawy wobec polityki. W1, W2, U1

11. Demokracja deliberatywna jako model kształtowania świadomych postaw
politycznych. W2, K2

12. Lokalna reprezentacja polityczna i zaangażowanie lokalne – zajęcia praktyczne. U2, K1

13. Warsztat: projekty studenckie. U1, U2, K1, K2

14. Warsztat: projekty studenckie. U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, projekt,
raport

Obecność obowiązkowa. Aktywny udział w zajęciach.
Przygotowanie projektu grupowego lub indywidualnego.
Przygotowanie raportów z zajęć
warsztatowych/praktycznych.
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Think tanki w Polsce i na świecie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.180.5cd559b4cef86.21

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Słuchacze zostaną zaznajomieni z definicjami, funkcjami i typologiami think tanków, a także etapami ich rozwoju

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu miejsca i roli think tanków w systemie społeczno-politycznym oraz ich relacji
z innymi elementami systemu

C3 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.

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 35

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

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

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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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.180.5cd559aa6a853.21

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: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zdobycie podstawowej wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz statusie, 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,
kazus, prezentacja

U2 posługiwać się terminologią z obszaru samorządności
i władzy lokalnej

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
kazus

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

U4 stosować w praktyce procedury i przepisy wynikające
z ustaw o samorządzie gminnym

POL_K1_U04,
POL_K1_U06 kazus, prezentacja

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 15

przygotowanie do ćwiczeń 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 29
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* 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, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, 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,
kazus, prezentacja

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 ma charakter praktyczny.
Studenci przygotowują prezentacje dotyczące praktyki
funkcjonowania samorządu gminnego oraz uczestniczą w
symulacjach obrad organu stanowiącego gminy. Grupa zajęciowa
zostaje podzielona na zespoły. Każdy uczestnik zajęć występuje w roli
radnego samorządowego a zespół w roli klubu radnych. 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 pełniąc rolę radnych gminy stosują procedury przewidziane
w przepisach prawa (głównie ustawy o samorządzie gminnym) i
rozwiązują typowe problemy dla samorządu gminnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Normy, prawo i polityka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.180.5cd559a803290.21

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
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

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

prezentacja

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

POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

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 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

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

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 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie eseju 25

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
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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 przypadków, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja przedstawienie prezentacji, esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Tworzenie komunikatów informacyjnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.180.5cd559b4f2e6b.21

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie studentom wiedzy o podstawowych rodzajach komunikatów informacyjnych skierowanych
do mediów, tworzonych przez służby prasowe instytucji publicznych oraz odpowiednie działy organizacji
i przedsiębiorstw.

C2 Nauczenie studentów tworzenia zestawu materiałów dla prasy (mediów), poprzez naukę tworzenia
poszczególnych rodzajów komunikatów.

C3 Zapoznanie studentów z zagadnieniem sprostowań prasowych.

C4 Zapoznanie studentów z rodzajami i zasadami organizacji konferencji prasowych i briefingów.

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 Student zna i rozumie podstawowe rodzaje
komunikatów informacyjnych. POL_K1_W06 zaliczenie ustne, Krótkie

prace pisemne

W2
Student rozumie różnice w zastosowaniu
poszczególnych rodzajów komunikatów z zależności
od potrzeb reprezentowanej instytucji.

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie ustne, Krótkie
prace pisemne

W3 Student zna zasady relacjonowania wydarzeń
związanych z działalnością reprezentowanej instytucji. POL_K1_W07 zaliczenie ustne, Krótkie

prace pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi opracowywać i redagować komunikaty
informacyjne instytucji i urzędów w celu udostępnienia
ich mediom.

POL_K1_U06 projekt, Krótkie prace
pisemne

U2 Student potrafi redagować i zna zasady publikacji
sprostowań w środkach masowego komunikowania.

POL_K1_U04,
POL_K1_U06

projekt, Krótkie prace
pisemne

U3
Student potrafi gromadzić, selekcjonować
i hierarchizować informacje niezbędne w komunikacji
firmy, urzędu, czy organizacji społecznej z mediami.

POL_K1_U04,
POL_K1_U06

projekt, Krótkie prace
pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do profesjonalnego współtworzenia
polityki informacyjnej podmiotów publicznych. POL_K1_K03 projekt, Krótkie prace

pisemne

K2
Student jest gotów do krytycznego spojrzenia
na funkcjonowanie instytucji publicznych, dzięki
umiejętnościom wyszukiwania i analizowania
informacji.

POL_K1_K01 projekt, Krótkie prace
pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Przygotowanie prac pisemnych 20

Przygotowywanie projektów 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do ćwiczeń 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych 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. 1. Zajęcia organizacyjne - wprowadzenie do problematyki zajęć, omówienie
sposobów realizacji zajęć, zadań i warunków zaliczenia. W1, W2, W3

2. 2. Wybrane rodzaje materiałów dla mediów - charakterystyka; wybór podmiotów
do reprezentowania przez studentów. W1, W2, W3

3.

3. Press advisory - omówienie prac; press release - pogłębione przedstawienie.
4. Press release - omówienie prac; backgrounder - pogłębione przedstawienie.
5. Backgrounder - omówienie prac; fact sheet - pogłębione przedstawienie.
6. Fact sheet - omówienie prac; position paper - pogłębione przedstawienie.
7. Position paper - omówienie prac.

U1, U3, K1, K2

4. 8. Komunikat kryzysowy - omówienie zasad i specyfiki; omówienie
przygotowanych przez studentów sytuacji kryzysowych. W1, W2, W3

5.
9. Komunikat kryzysowy - warsztaty, praca wspólna
10. Komunikat kryzysowy - omówienie prac; press kit- pogłębione przedstawienie.
11. Press kit - studenci przedstawiają ostateczne wersje swych komunikatów, jako
zestaw materiałów dla mediów.

U1, U3, K1, K2

6. 12. Sprostowania i komunikaty urzędowe – zasady publikacji i redagowania. U2

7.
13. Konferencje i briefingi prasowe – omówienie i zasady; dyskusja na temat
"dobrych praktyk" w organizacji i prowadzeniu konferencji prasowych.
14. Konferencje i briefingi prasowe – warsztaty.

U1, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie ustne,
projekt, Krótkie prace
pisemne

1. Obecność na zajęciach. 2. Ocena wykonanych materiałów
informacyjnych (rodzaje materiałów określone są w treściach
programowych) - krótkie prace pisemne. 3. Ocena i terminowość
dostarczenia zestawu materiałów dla mediów w wersji ostatecznej (po
korektach, uwagach i omówieniu) - projekt. 4. Ocena przygotowania
na zajęcia, pracy w grupach i ich efektów - komponent zaliczenia
ustnego jako przygotowanie i aktywny udział w zajęciach. 5. Możliwe
inne metody sprawdzenia nabycia wiedzy - krótkie kolokwia pisemne
lub ustne, dodatkowe prace (w przypadkach nieprzygotowania
studenta na zajęcia). Warunki dopuszczenia do zaliczenia. 1.
Obecność na minimum połowie zajęć. 2. Usprawiedliwienie i
odpracowanie nieobecności (jeśli 2 lub więcej; nie więcej niż połowa
zajęć). Niezależnie od nieobecności student musi wykonać i
przedstawić od oceny wszystkie zalecone zadania. Odpracowywanie
nieobecności polega na przestudiowaniu dodatkowych tekstów
przewodnich lub na dodatkowych zadaniach pisemnych.
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.180.5cd559aa0e10b.21

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: 15

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 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* 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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Wielka Brytania: polityka i ustrój
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.180.604d5046dd238.21

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
3.0

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 na ocenę, esej

W2 najważniejsze zagadnienia współczesnej brytyjskiej
polityki w jej różnych aspektach.

POL_K1_W04,
POL_K1_W07 zaliczenie na ocenę, esej

W3 prawne, społeczne, historyczne i ekonomiczne
uwarunkowania współczesnej brytyjskiej polityki.

POL_K1_W04,
POL_K1_W07 zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować zróżnicowane zagadnienia polityki
wewnętrznej i zewnętrznej Wielkiej Brytanii

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie na ocenę, esej

U2 przedstawić pisemną analizę procesów i zjawisk
politycznych .

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę, esej

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

POL_K1_U05,
POL_K1_U06 zaliczenie na ocenę, esej

U4 przygotowywać analizy eksperckie i prognozy
polityczne

POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie eseju 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 współczesnej polityki brytyjskiej. W2, U1

2. Podstawowe podejścia analityczne w badaniach nad ustrojem i współczesną
polityką w Wielkiej Brytanii. W1, U1

3. Instytuvje ustroju konstytucyjnego i reformy ustrojowe. W1, U2

4. Partie polityczne i system partyjny. W1, W3, U3
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5. Wybory i system wyborczy. W1, W2, U2, U3, U4

6. Kampanie i zachowania wyborcze. W1, W2, W3, U1, U3

7. Polityka brytyjska w wymiarze lokalnym. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4

8. Wielka Brytania wobec Brexitu. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach.
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Prawne i etyczne uwarunkowania doradztwa politycznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.180.5cd559b43f6e5.21

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
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

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 projekt, prezentacja

W2 Wie jakie normy prawne i etyczne ograniczają
swobodę doradcy politycznego

POL_K1_W04,
POL_K1_W05 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

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

POL_K1_U04 projekt, prezentacja

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

POL_K1_U04,
POL_K1_U05 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Współpracy w sytuacjach wymagających szybkiego
reagowania i podejmowania istotnych decyzji

POL_K1_K01,
POL_K1_K04 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie projektu 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

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. Początki doradztwa politycznego w Polsce oraz na świecie W1

2. Prawne uwarunkowania doradztwa politycznego, etyczne zasady obowiązujące
doradców politycznych W1, W2, U1, U2, K1
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3. Ćwiczenia praktyczne, zagadnienia wskazane przez studentów stanowiące
uzupełnienie omówionych tematów głównych W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, prezentacja

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w
zajęciach, dopuszczalne są nie więcej niż 2 nieobecności. Każdy student
zobowiązany jest również do opracowania materiałów multimedialnych i
przygotowania jednej prezentacji na wybrany przez siebie i
skonsultowany z prowadzącą, temat. Wśród ocen cząstkowych,
wpływających na ostateczną ocenę zaliczeniową, bardzo cenione są
oceny z aktywności i pracy w grupach. Uzyskanie pozytywnej oceny z
prezentacji oraz aktywności i pracy zespołowej, przy odpowiedniej
frekwencji, stanowi podstawę do uzyskania zaliczenia. Brak aktywnej
pracy na zajęciach może zostać zastąpiony dodatkowym pisemnym
zaliczeniem. Forma zaliczenia końcowego - ustna
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.180.5cc03452ddb10.21

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i zapoznanie studentów z istotą wybranych zagadnień z polityki spłecznej

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 esej, prezentacja
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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 esej, prezentacja

W3
Student zna i rozumie relacje między zjawiskami
ekonomicznymi a społecznymi, które generują kwestie
polityki społecznej.

POL_K1_W03,
POL_K1_W06 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi posługiwać się podstawową wiedzą
teoretyczną w wyjaśnianiu zachowań jednostki
i społeczeństwa w zaspakajaniu potrzeb

POL_K1_U01,
POL_K1_U03 esej, prezentacja

U2
Student potrafi analizować działalność państwa
i organizacji trzeciego sektora w realizacji funkcji
polityki społecznej.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do współdziałania w grupie POL_K1_K01 esej, prezentacja

K2

Student jest gotów do współdziałania z innymi
szanując odmienne poglądy i opinie, rozstrzygania
pojawiających się dylematów, co umożliwia
prezentacje i dyskusję na tematy związane
z wybranymi politykami szczegółowymi polityki
społecznej.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02 esej, prezentacja

K3 Student jest gotów do ustawicznego poszerzania
wiedzy z zakresu polityki społecznej POL_K1_K04 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza problemu 20

analiza aktów normatywnych 10

analiza badań i sprawozdań 20

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
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1. Polityka społeczna - uwagi wprowadzające do przedmiotu, definicja, siatka
pojęciowa. W1, U1, K1

2. Przedmiot, podmiot, metody badawcze i kwestie polityki społecznej. W1, W2, U1, K2

3. Historia polityki społecznej. W2, W3, U2, K2, K3

4. Polityka społeczna w aspekcie doktrynalnym. W1, U1, K2

5. Polityka społeczna w zapisie wybranych dokumentów krajowych i
międzynarodowych. W1, U1, K1, K3

6. Polityka rodzinna w Polsce i w wybranych państwach europejskich. W2, U1, K1

7. Polityka mieszkaniowa w Polsce i wybranych państwach europejskich. W2, U1, K1

8. Polityka edukacyjna w Polsce i wybranych państwach europejskich. W2, U1, K1

9. Polityka zdrowotna w Polsce i wybranych państwach europejskich. W2, U1, K1

10. Zjawisko patologii społecznych w Polsce i wybranych państwach europejskich. W2, U1, K1

11. Rynek pracy w Polsce i wybranych państwach europejskich. W3, U1, K1

12. Trzeci sektor w polityce społecznej w Polsce i wybranych państwach europejskich. W3, U2, K2

13. Zjawisko korupcji - przyczyny, skutki i przeciwdziałanie Polsce i wybranych
państwach europejskich. W3, U1, K2

14. Kwestia równouprawnienia - dyskryminacja a równouprawnienie. W2, U1, K2

15. Konwergencja polityki społecznej i jej skutki. W3, U1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, prezentacja

Przedmiot może być zaliczony w dwóch alternatywnych formach: - forma
pisemna = udzielona odpowiedź na trzy pytania (każda odpowiedź
oceniana oddzielnie, ich suma dzielona przez trzy daje ocenę finalną; -
forma ustana = ocena z konspektu+ocena z prezentacji + ocena za ilość
aktywności = suma trzech ocen dzielona przez trzy daje ocenę finalną.
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Zarządzanie publiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.180.604d5083722fe.21

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
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania publicznego oraz analiza studiów
przypadku zarządzania konkretnymi instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi
realizującymi zadania publiczne.

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 akty prawne, które regulują działalność
instytucji publicznych.

POL_K1_W04,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie ustne, projekt

W2 Student ma wiedzę na temat praktycznych zasad
zarządzania.

POL_K1_W04,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student umie interpretować statuty, plany finansowe
oraz rozliczenia roczne z działalności instytucji
publicznych.

POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie ustne, projekt

U2
Student umie analizować i oceniać decyzje
menadżerskie osób zarządzających instytucjami
publicznymi.

POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie ustne, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do pracy w instytucjach
publicznych.

POL_K1_K01,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie ustne, projekt

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

analiza dokumentów programowych 30

przygotowanie projektu 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.

[I] Wprowadzenie do zarządzania instytucjami publicznymi. Kwestie definicyjne
oraz szerszy kontekst ich działania; [II] Analiza podstawowych aktów prawnych
regulujących ich funkcjonowanie; [III] Praktyczne modele zarządzcze; [IV] Jak
czytać statut, plan finansowy oraz rozliczenie roczne?; [V] Studia przypadków:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Polska Agencja Kosmiczna, Krakowski Park
Technologiczny; PKO Bank Polski; Stowarzyszenie "Siemacha". 

W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie ustne, projekt
Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie projektu
prezentowanego przez studentów oraz egzaminu ustnego. Egzaminy
odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji państwa. 
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.180.5cd425ef2c7eb.21

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Podniesienie kompetencji językowej i komunikacyjnej studentów.

C2 Zapoznanie studentów z nowymi zjawiskami w języku polskim

C3 Przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w dyskursie publicznym.

C4 Wyrobienie umiejętności krytycznego osądu tekstów i zjawisk językowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 191 / 328

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:

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_K02,
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

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 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.

- Podstawowe pojęcia wiedzy o języku

- Znaczenie języka dla rozumienia rzeczywistości

- Rola języka w życiu społecznym i politycznym

- Etyka słowa 

- Naruszenia zasad etyki słowa w polskiej debacie publicznej

- Estetyka słowa i najczęstsze przypadki naruszania jej zasad

- Pojęcie językowego obrazu świata

- Świat polityki w języku polskim

- Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny

- Język polityki -  jego cechy, funkcje, wewnętrzne zróznicowanie

- Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, ze szczególnym
uwzględnieniem zmian w języku polityki i polskiej debacie publicznej

- Kompetencja komunikacyjna

- Norma językowa, błąd językowy

- Najczęściej pojawiające sie błędy we współczesnej polszczyźnie i ich
konsekwencje

- Tendencje rozwojowe polskiego systemu leksykalnego i ich krytyczna ocena ze
szczególnym uwzględnieniem słownictwa politycznego
- Negatywnie oceniane zjawiska we współczesnym języku polskim.

W1, U1, K1, K2

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach.
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.180.5cd5596a7ee4d.21

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
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 projekt, prezentacja
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W2 terminologie z zakresu zarządzania POL_K1_W06,
POL_K1_W07 projekt, prezentacja

W3 ewolucje podejść badawczych w organizacji
i zarządzaniu POL_K1_W01 projekt, prezentacja

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, prezentacja

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, prezentacja

U3 posługiwać się terminologią z zakresu zarządzania
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do pomocy w doradztwie POL_K1_K02,
POL_K1_K04 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 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. Wprowadzenie do organizacji i zarządzania W1, W2, W3

2. Planowanie strategiczne W1, W2, W3, U1, U2, U3

3. Kontrolowanie W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4. Przywództwo W1, W2, U1, U2, K1
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5. Motywowanie W1, W2, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, udział w badaniach, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów,
analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, prezentacja sumiennie wykonany projekt i jego prezentacja (wg. skali punktowej
negocjowanej podczas pierwszych zajęć)
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.12A0.605a183a5eb0b.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
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 analiza problematyki związanej z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych
państw Europy Środkowej i Wschodniej w XXI w.

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 relacje między koncepcjami politycznymi,
a praktyczną stroną ich realizacji

POL_K1_W01,
POL_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W2
dostrzega rolę, jaką pełni Europa Środkowa
i Wschodnia w międzynarodowym systemie
bezpieczeństwa

POL_K1_W03,
POL_K1_W07 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi opisać i interpretować zjawiska polityczne
i ekonomiczne towarzyszące polityce zagranicznej
i bezpieczeństwa państw Europy Środkowej
i Wschodniej

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

analizuje przyczyny, przebieg i skutki głównych
wydarzeń w zakresie polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa państw Europy Środkowej
i Wschodniej, potrafi wskazać na ich ewentualne
uwarunkowania historyczne

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05

zaliczenie na ocenę

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_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

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
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1.

1. Wybrane kwestie teoretyczne – państwo, polityka zagraniczna państwa,
bezpieczeństwo państwa
2. Zmiany polityczne w Europie po 1989 r.
3. Najważniejsze organizacje ponadnarodowe w Europie
4. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski
5. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Niemiec
6. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Słowacji
7. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Czech
8. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Austrii
9. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Węgier
10. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Serbii
11. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chorwacji
12. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy
13. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Test jednokrotnego wyboru + pytanie opisowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych
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Kino polskie jako kino 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
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.12A0.605a188988ec0.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
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 prześledzenie polskich dyskursów filmowych w perspektywie historycznej i spojrzenie na kino
polskie jako narracje polityczną komentującą i współuczestniczącą w tworzeniu narodowego imaginarium.
Dodatkowo omówię wytyczne polskiej cenzury i obecność cenzorskich interwencji. Kurs jest odpowiedzią
na pytanie na ile kino narodowe współtworzy wyobrażenia społeczne, a na ile konstruuje filary polskiej polityki
historycznej? Wykład ilustrowany jest fragmentami filmów, które poddane będą krytycznej analizie.

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
społeczno-ekonomiczne podstawy zjawisk politycznych
w perspektywie historycznej i współczesnej, a także
rolę człowieka w życiu społecznym oraz jego
interakcjach z otoczeniem społecznym ze szczególnym
uwzględnieniem roli polskiego kina w tworzeniu się
imaginarium narodowego, inicjacji debat publicznych
i roli filmu jako narzędzia propagandy.

POL_K1_W03 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi umiejętnie analizować i porównywać
poszczególne okresy kina polskiego w szerokim
kontekście społeczno-kulturowym oraz tłumaczyć
mechanizmy ciągłości i zmiany dyskursu
w perspektywie historycznej i współczesnej.

POL_K1_U05 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do uznawania różnych punktów
widzenia determinowanych odmiennymi
uwarunkowaniami społecznymi, politycznymi
i kulturowymi.

POL_K1_K02 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

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.

1.Patriotyczno-propagandowy model kina lat 20.Antyrosyjskie i antybolszewickie kino początku dekady. Patriotyzm
w formule kina gatunków. Adaptacje literatury narodowej i jej perswazyjno-dydaktyczny charakter.

F:Mogiła Nieznanego żołnierza (Ordyński, 1927); Na sybir (Szaro, 1930), Cud nad Wisłą (Bolesławski, 1921)

2. Modele propagandy filmowej lat 30. (kronika, kino gatunków, formatowanie adaptacji literackich). Cenzura
filmowa po 1935.

Nurt lewicowy i katolicko-narodowy.

F:Młody las (Lejtes,1934); Pod twoją obronę (Puchalski/Lejtes, 1932); Droga młodych/Mir kunen on (Ford, 1936)

3.Strategie narracyjne polskich filmowców w czasie wojny. Sytuacja w kraju – formatowanie świadectwa
wojennego. Działalność Biura Filmowego oraz Czołówek filmowych w ZSRR. Antypolska propaganda nazistowska w
Generalnym Gubernatorstwie.

F:Kroniki GG, Czołówki filmowe Armii Andersa; Majdanek cmentarzysko Europy (Ford, 1944)

4. Centralizacja i represyjność cenzury. Stalinizm w kinie polskim. Ideologizacja. Kino socrealistyczne. Falsyfikacje
historyczne. Kłamstwo jako strategia perswazyjna.

Filmowe agitki i działalność Polskiej Kroniki Filmowej.

F: Ostatni etap (Jakubowska, 1949); Niedaleko Warszawy (Kaniewska, 1954); Polska Kronika Filmowa

5.Szkoła polska (I). Kino odwilży. Czarna seria. Nurt historyczny i rozliczeniowy.

F: Pokolenie (Wajda, 1954), Ostatni dzień lata (Konwicki, 1958)

6. Szkoła polska (II). Pokolenie mistrzów. Przemoc symboliczna Szkoły polskiej. Dziedzictwo i wpływ na
imaginarium narodowe.

F:Kanał (Wajda, 1957); Eroika (Munk, 1957); Nikt nie woła (Kutz, 1960)

7. Lata 60. Kino „małej stabilizacji”. Utrwalenie stereotypów narodowych. Narracje wojenne i tematy tabu.
Opresyjność cenzury. Marzec 1968 w kinie polskim. Gomułkowska antyniemieckość.

Dancing w kwaterze Hitlera (Batory, 1968); Długa noc (Nasfeter, 1967 premiera 1989); Wycieczka w nieznane
(Ziarnik, 1967)

8. Kino epoki gierkowskiej. Propaganda sukcesu i wizualna okcydentalizacja lat 70. Kino Młodej Kultury. Kino
moralnego niepokoju jako antycypacja „festiwalu Solidarności”. Strategie cenzury i ograniczenia tematyczne.
Elitarność/egalitarność dyskursów autorskich lat 70. Historia pisana oczami inteligenta. Kino partyjnej
kontrofensywy.

Album polski (Rybkowski, 19170); , Barwy ochronne (Zanussi, 1972), Jak daleko stad jak blisko (Konwicki, 1971)

9. Kino lat 80. Poza cenzurą. Propaganda schyłkowej fazy PRL-u. Tematy zastępcze. Kino „kontrolowanego
przełomu”. „półkowniki” lat 80.

F: Dreszcze (Marczewski, 1981); Człowiek z żelaza (Wajda, 1981) (Holland, 1981); Wahadełko (Bajon, 1981)

10. Kino dokumentalne PRL-u – rejestracja rzeczywistości.

F: Wanda Gościmińska. Włókniarka (Wiszniewski, 1975); Jak żyć (Łoziński, 1977); Z punktu widzenia nocnego
portiera (Kieślowski, 1977)

11. Kino wolności. Chaos aksjologiczny lat 90. Polityka ekonomiczna i dydaktyzm kapitalizmu. Narracje
wykluczające.

F: Komedia małżeńska (Załuski, 1994) Arizona (Borzęcka, 1997); Witajcie w życiu (Dederko, 1997);

11. Historyczne rewaloryzacje. PRL w kinie po 1989 roku. PRL jako trauma. „Białe plamy” jako temat kina lat 90.

F: Ucieczka z kina wolność (Marczewski, 1990) ; Różyczka (Kidawa-Błoński, 2010), Rewers (Lankosz, 2009)

12. Debiuty i pokolenie lat 70. i 80. Stosunek młodych do rzeczywistości III RP.

F: Głośniej od bomb (Wojcieszek, 2002); Oda do radości (Kazejak-Dawid, Komasa, Migas, 2005); Wojna polsko-
ruska (Żuławski, 2009)

13. Afirmacje „układu” i krytyka „grubej kreski” jako mity założycielskie „IV RP”.

F: Psy (Pasikowski, 1992); Kret (Lewandowski, 2011); Układ Zamknięty (Bugajski, 2013)

14. Polityka historyczna w serialu telewizyjnym: narracje, trajektorie, perswazje.

F:Kolumbowie (Morgenstren, 1970); Dom (Łomnicki i in.1980-2000), Sprawiedliwi (Krzystek, 2009)

15.Kino jako zaczyn fermentu debaty politycznej.

F: Popioły (Wajda, 1965); Pokłosie (Pasikowski, 2012); Smoleńsk (Krauze, 2016)

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, esej, prezentacja Obecność oraz prezentacja lub esej lub zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych. Zainteresowanie kinem polskim i wpływem propagandy na kształtowanie się tożsamości
społeczno-politycznej.
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1280.5cd559abc03f7.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

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 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 15

analiza badań i sprawozdań 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

konsultacje 5

przygotowanie eseju 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

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.
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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Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku. Historia i współczesność
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.12A0.605a19937d948.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
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 prowadzonego przedmiotu jest zapoznanie studentów z całokształtem stosunków polsko-ukraińskich
na przestrzeni XX wieku; nie sposób bowiem omawiać ich na przestrzeni całej historii. Chodzi też o ukazanie ich
skomplikowanego tła, a także udziału innych państw we wzajemnych intrygach. Celem jest pokazanie niuansów
kulturowych, gospodarczych, z zakresu polityki historycznej i innych. Student powinien znać podteksty polityki
różnych ośrodków decyzyjnych na Ukrainie, oraz do czego dążą w innych krajach; na ile Ukraina jest
podmiotem,a na ile przedmiotem relacji międzynarodowych w Europie Środkowej.

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 konfliktów polsko-ukraińskich, począwszy
od przełomu XIX i XX wieku oraz zna ich przebieg
po zakończeniu polsko-ukraińskiej wojny
1918-1919.Zna przyczyny konfliktów okresu
międzywojennego oraz rozwój ukraińskiego życia
politycznego i gospodarczego do wybuchu II wojny
światowej.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne

W2 Zna przebieg konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie II
wojny światowej i jego przyczyny.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne

W3
Zna przebieg dojścia Ukrainy do niepodległości oraz
podstawowe problemy we wzajemnych stosunkach
polsko-ukraińskich: gospodarczych,
kulturalnych,politycznych, polityki pamięci.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne

W4
Zna podstawowe przyczyny mające negatywny wpływ
na wzajemne stosunki oraz rozwój
neobanderowskich,skrajnie nacjonalistycznych sił
na Ukrainie, wrogo ustosunkowanych do Polski.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Prowadzić dyskurs i bronić swojego
stanowiska,ukazując negatywny wpływ proukraińskiej
opcji na położenie Polski w Europie i świecie.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi dyskutować na temat położenia
Polski,prowadzić negocjacje o charakterze handlowymi
gospodarczym, występować w obronie mniejszości
narodowych.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza źródeł historycznych 15

przygotowanie pracy semestralnej 20

przeprowadzenie badań literaturowych 15

przygotowanie dokumentacji 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
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Problem ukraińskiej mniejszości narodowej i jej relacje z sąsiadami oraz
władzami państwowymi w Austro-Węgrzech i Rosji na przełomie XIX i XX
wieku.Stosunki polsko-ukraińskie w czasie I wojny światowej i bezpośrednio po jej
zakończeniu. Wzajemne konflikty do wybuchu II wojny światowej, problemy
współżycia w jednym państwie.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

2. 2. Polsko-ukraińskie stosunki w czasie II wojny światowej i bezpośrednio po jej
zakończeniu; akcja "Wisła" w 1947 r. W1, W2, W3, W4, U1, K1

3. 3. Ukraińcy i Polacy na emigracji; polityka władz wobec Ukraińców w okresie PRL;
budowa nowych państw po 1989 r. W1, W2, W3, W4, U1, K1

4.
4. Powstanie niepodległej Ukrainy, kształtowanie się wzajemnych stosunków
po1989 r.: politycznych, gospodarczych, kulturalnych. Problemy z kwestiami z
zakresu polityki historycznej, kwestie pomników i nagrobków. Sprawa szkolnictwa
polskiego na Ukrainie. Stagnacja wzajemnych stosunków po 2015 r.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne tekst zaliczeniowy na min. 8 str., z przypisami i bibliografią, temat
uzgodniony z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Polityka bezpieczeństwa Polski po 1989 r.
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.12A0.605a19f1850ab.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
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
Zapoznanie studentów z ewolucją polityki bezpieczeństwa Polski, od roku 1989 r. do czasów współczesnych.
Problematyka kursu obejmuje przede wszystkim polityczną praktykę - reformy planowane i wprowadzone,
konkretne działania i przekształcenia odnoszące się do aparatów bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student rozumie kierunek ewolucji polityki
bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

POL_K1_W02,
POL_K1_W06 zaliczenie
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W2 Student zna najważniejsze reformy polityki
bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

POL_K1_W02,
POL_K1_W06 zaliczenie

W3 Student rozumie złożoność polityki bezpieczeństwa
Polski po 1989 r.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi identyfikować i analizować problemy
w polityce bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do prowadzenia badań
dotyczących polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 r. POL_K1_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 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. Budowa i przekształcanie instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego W1, W2, W3, U1, K1

2. Budowa i przekształcanie instytucji bezpieczeństwa zewnętrznego W1, W2, W3, U1, K1

3. Najważniejsze reformy w zakresie polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 r. W1, W2, W3, U1, K1

4. Dokumenty strategiczne dotyczące polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 r. W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Nacjonalizm – historia i współczesność
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.12A0.605a1a312a51c.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
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 Zrozumienie genezy nacjonalizmów

C2 Nabycie umiejętności rozróżniania typów nacjonalizmów

C3 Poznanie zagadnień pokrewnych w stosunku do zjawiska nacjonalizmów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zjawisko nacjonalizmów POL_K1_W02 esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozróżniać różne typy nacjonalizmów POL_K1_U01 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia dyskusji dotyczącej zagadnień związanych
z nacjonalizmami

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K04

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie do zajęć 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. Pojęcie, geneza i systematyka nacjonalizmów. W1, U1, K1

2.
Terminy i zagadnienia pokrewne w stosunku do zjawiska nacjonalizmów: naród,
patriotyzm, szowinizm, ojczyzna, państwo narodowe, kosmopolityzm, rasizm,
antysemityzm, autorytaryzm, totalitaryzm, darwinizm społeczny, interes
narodowy, mniejszości narodowe, tożsamość narodowa.

W1, U1, K1

3. Wybranymi nacjonalizmami europejskimi: włoskim, niemieckim, hiszpańskim,
portugalskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, polskim. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja aktywne uczestnictwo w zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Problemy wielokulturowości
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.12A0.5cd559f98cd6d.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
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

Zapoznanie studentów z głównymi wariantami stanowiska liberalnego wykorzystywanymi w debacie dotyczącej
wielokulturowości we współczesnych państwach liberalno-demokratycznych. Ukazanie studentom języka
odwołującego się do różnych nurtów myśli liberalnej, eksponujących relatywność kultur i brak ujęć wspólnych,
a także zarysowanie relacji między uprawnieniami a prawem oraz uprawnieniami indywidualnymi
a uprawnieniami grupowymi. Przedstawienie uwarunkowań zjawiska wielokulturowości.

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 podstawowe warianty stanowiska liberalnego
wykorzystywane w debacie dotyczącej
wielokulturowości we współczesnych państwach
liberalno-demokratycznych

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2 Rozumie społeczne uwarunkowania i następstwa
zjawiska wielokulturowości POL_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi publicznie prezentować
uwarunkowania wielokulturowości i śledzić z ich
punktu widzenia debatę międzynarodową

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne

U2
Student potrafi we współdziałaniu z grupą analizować
ewentualne konsekwencje wynikające z problemów
wielokulturowości mających wpływ na przemiany
społeczne, gospodarcze i polityczne

POL_K1_U02,
POL_K1_U05 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do podejmowania niezwykle
złożonych debat dotyczących zarówno pozytywnych,
jak i negatywnych zjawisk kojarzonych
z wielokulturowością

POL_K1_K01 zaliczenie pisemne

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
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1.

Trzy najważniejsze tradycje liberalne i najistotniejsze ujęcia demokracji
wpływające na dzisiejszy tzw. konsens liberalno-demokratyczny oparty na
zasadzie równości wobec prawa i poszukiwaniu ewentualnego racjonalnego ładu
normatywnego.
Zagadnienie równości jednostek wobec prawa, jej uwarunkowań teoretycznych i
zagrożeń we współczesnych państwach demokratyczno-liberalnych.
Narodziny filozoficznej refleksji o wielokulturowości (Taylor, Kymlicka, Parekh).
Główne stanowiska teoretyczne zarysowane w trakcie tej refleksji.
Uwarunkowania relacji między prawami indywidualnymi i prawami grupowymi.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne

Egzamin pisemny obejmujący treści merytoryczne modułu przekazywane
w trakcie wykładów i poznawane na podstawie samodzielnego
studiowania pozycji zaliczonych do literatury podstawowej i
uzupełniającej. 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.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowy kurs z filozofii
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Islam w stosunkach międzynarodowych
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.12A0.5cd559fcc08fb.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

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 Zna podstawowe prawdy wiary islamskiej.
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W2 Zna relacje religii do prawa pozytywnego w państwie
islamskim.

POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W3 Zna historię muzułmanów polskich.
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej
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W4 Zna rolę jaką odgrywa religia w wybranych państwach
muzułmańskich.

POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W5 Zna najważniejsze nurty ideologiczne
we współczesnym islamie.

POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi posługiwać się pojęciami: demokracja islamska,
rewolucja islamska, socjalizm islamski,
fundamentalizm islamski.

POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

U2 Potrafi zanalizować problem, jakim jest koncepcja
jihadu w islamie.

POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

U3 Potrafi rozróżnić islam modernistyczny
od fundamentalistycznego

POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent potrafi analizować procesy społeczne
zachodzące w świecie islamu, unikając uogólnień
i stereotypizacji.

POL_K1_K02,
POL_K1_K03 zaliczenie pisemne, esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 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.

1. Filary islamu i obowiązki muzułmanina.

2. Szyici i Sunnici

3. Fundamentalizm a modernizm.

4. Turcja,

5. Iran.

6. Pakistan

7. Palestyna

8. Islam na ziemiach polskich.

9. Jihad jako koncepcja wojny i jako walka wewnętrzna - dążenie do
samodoskonalenia

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, esej praca zaliczeniowa lub egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Region śródziemnomorski w polityce 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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.12A0.5cd559fd11605.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Ma podstawową wiedzę politologiczną o relacjach
między strukturami i podmiotami stosunków
międzynarodowych w skali regionalnej i globalnej

POL_K1_W01 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące
we współczesnych stosunkach międzynarodowych POL_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia współpracy w grupie i ma świadomość
nieustannego porzeszania zdobytej wiedzy POL_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

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.

WYKŁAD 1: Charakterystyka geograficzna i historyczna regionu;
WYKŁAD 2: Definicja regionu basenu Morza Śródziemnego. Klasyfikacja państw
regionu;
WYKŁAD 3: Polityka Stanów Zjednoczonych wobec państw regionu Morza
Śródziemnego;
WYKŁAD 4 i 5: Obszar śródziemnomorski w strategii Unii Europejskiej (Deklaracja
barcelońska, szczyt Euromed); kwestia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i
ropy naftowej;
WYKŁAD 6: Kryzysy polityczne i lokalne konflikty zbrojne w basenie Morza
Śródziemnego i ich wpływ na politykę międzynarodową;
WYKŁAD 7: Rola regionu śródziemnomorskiego w rozwiązaniu konfliktu na Bliskim
Wschodzie;
WYKŁAD 8: Stosunki polityczne i gospodarcze Europa Południowa – Afryka
Północna: Morze Śródziemne łączy czy dzieli;
WYKŁAD 9: Walka państw obszaru śródziemnomorskiego z terroryzmem;
WYKŁAD 10: Obecność państw regionu w międzynarodowych organizacjach;
WYKŁAD 11: Problem niekontrolowanego przepływu ludzi z krajów biednych do
bogatych;
WYKŁAD 12: Dialog Śródziemnomorski: Morze Śródziemne w polityce NATO;
WYKAD 13: Kraje rejonu Morza Śródziemnego a proces globalizacji.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Egzamin pisemny składa się z dwóch otwartych pytań. Czas trwania
egzaminu 30 min. Ocena na podstawie standardowej skali ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych • podstawowa
znajomość zagadnień z zakresu historii i teorii stosunków międzynarodowych • podstawowa umiejętność interpretacji
tekstów i krytycznej dyskusji
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Rywalizacja wielkich mocarstw: aspekty globalne i regionalne
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.12A0.605a1b20c2b22.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
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 wprowadzenie do teoretycznych podstaw rywalizacji wielkich mocarstw

C2 zapoznanie studentów z wiedzą na temat regionalnych i globalnych aspektów rywalizacji wielkich mocarstw

C3 porównanie historycznych i współczesnych przypadków rywalizacji wielkich mocarstw

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 specyfikę rywalizacja wielkich mocarstw, w połączeniu
z już istniejącymi trendami regionalnymi

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

W2
podstawową terminologię dyskursu na temat
globalizacji wielkich mocarstw (równowaga sił;
sojusze; bandwagoning etc.)

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przedstawić analizę problematyki rywalizacji wielkich
mocarstw w ujęciu historycznym i współczesnym

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

U2
zastosować różne teorie stosunków
międzynarodowych i bezpieczeństwa
międzynarodowego do interpretacji rywalizacji
mocarstw

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przygotowania projektu na temat wybranych aspektów
politycznych, ekonomicznych lub wojskowych
rywalizacji wielkich mocarstw

POL_K1_K02,
POL_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie prac pisemnych 20

rozwiązywanie kazusów 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

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. Rywalizacja mocarstw - ujęcia teoretyczne W2, U2

2. Wielkie mocarstwa w ujęciu historycznym W1, U1

3. Powrót rywalizacji mocarstwowej w XXI wieku W1, W2, U1

4. Współczesna rywalizacja mocarstw i konflikty regionalne W1, U1, U2

5. Polityczno-wojskowy wymiar rywalizacji między USA a Chinami W1, U1, U2, K1
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6. Rywalizacja mocarstw z perspektywy wyzwań dla porządku międzynarodowego W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, projekt, esej praca pisemna na zadany temat
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Ameryka Łacińska we współczesnym 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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.12A0.605a1b6615b35.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
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 kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką regionu Ameryki Łacińskiej, aktualnymi wyzwaniami
(politycznymi, gospodarczymi, społecznymi), przed którymi stoją mieszkańcy tego regionu, a także czynnikami,
które wpływają na pozycję Ameryki Łacińskiej w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 czynniki wpływające na pozycję regionu Ameryki
Łacińskiej w stosunkach międzynarodowych POL_K1_W03 zaliczenie na ocenę
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W2 główne wyzwania polityczne, gospodarcze i społeczne
dotyczące mieszkańców regionu Ameryki Łacińskiej POL_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W3 najważniejsze aktualne wydarzenia dotyczące regionu
Ameryki Łacińskiej i jego mieszkańców POL_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zebrać oraz dokonać selekcji informacji na temat
bieżących wydarzeń i zjawisk zachodzących w regionie
Ameryki Łacińskiej oraz dokonać ich wstępnej analizy

POL_K1_U01 zaliczenie na ocenę

U2
omówić specyfikę regionu Ameryki Łacińskiej,
ze wskazaniem uwarunkowań politycznych,
gospodarczych i społecznych zachodzących obecnie
procesów

POL_K1_U05 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przyswajania i analizowania nowych wiadomości
i procesów z zakresu tematyki przedmiotu, a także
wykorzystując poznane narzędzia wyrażać krytyczną
opinię zakresie omawianej tematyki

POL_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

Przygotowywanie projektów 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. Czynniki wpływające na pozycję regionu Ameryki Łacińskiej w stosunkach
międzynarodowych w XXI wieku W1, U2, K1

2. Współpraca polityczna i gospodarcza z innymi regionami świata (bieżące kwestie) W3, U1, K1

3. Miejsce i rola Brazylii w regionie i na arenie międzynarodowej W2, U1, K1

4. Aktualna sytuacja polityczna i gospodarcza w wybranych państwach regionu W3, U1, K1

5. Aktualne wyzwania polityczne, gospodarcze, społeczne stojące przed
mieszkańcami regionu i sposoby przeciwdziania W2, U2, K1

6. Perspektywy rozwoju wybranych państw i regionu w najbliższych dekadach W1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę
Zaliczenie pisemne z treści omawianych podczas wykładów lub zaliczenie
na podstawie uzyskanej liczby punktów (co najmniej 51%) za
przygotowanie mini-projektu związanego z tematyką zajęć, udział w
dyskusji, obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Design thinking
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.12A0.5cab068443703.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
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
1. Przedstawienie założeń i struktury metody design thinking wykorzystywanej do tworzenia innowacyjnych
rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby użytkowników. 2. Praktyczne zastosowanie metody DT w realizacji zadania
zleconego przez partnera zewnętrznego.

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 zauważa złożoność problemów i wyzwań
stojących przed podmiotami społeczeństwa
obywatelskiego oraz zmienność ich otoczenia

POL_K1_W03,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

projekt

W2 Student zauważa, że działalność człowieka
nakierowana jest na realizację uniwersalnych potrzeb.

POL_K1_W03,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi rozpoznać istotę problemów
w perspektywie potrzeb wszystkich interesariuszy

POL_K1_U02,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt

U2
Student rozumie dynamikę konfliktów i dylematów
pojawiających się w otoczeniu zewnętrznym
i wewnętrznym podmiotów działających
w turbulentnym otoczeniu.

POL_K1_U02,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest otwarty na inne punkty widzenia, jest
gotowy niezależnie poszukiwać nowych perspektyw
patrzenia na pojawiające się wyzwania, traktuje
problem jako dylemat dający szansę pogłębienia
rozumienia otaczającej go rzeczywistości

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

projekt

K2
Student akceptuje stanowiska różnych stron i jest
gotowy wypracowywać rozwiązania, które realizują
potrzeby grupy projektowej oraz interesariuszy
zewnętrznych

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

projekt

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

analiza badań i sprawozdań 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. Design Thinking - myślenie projektowe jako metoda projektowania produktu lub
usługi oraz rozwiązywania problemu W1, W2
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2.

Założenia i etapy design thinkingu (DT)
a) What is
b) What if
c) What wow
d) What works

W1, W2, U2, K1, K2

3.

Zestaw narzędziowy DT
a) Wizualizacja
b) Mapowanie potrzeb
c) Analiza łańcucha wartości
d) Mapy myśli
e) Burza mózgów
f) Technika rozwijania tematu
g) Testowanie założeń
h) Prototypowanie
i) Współpraca z użytkownikiem
j) Learning launch – testowanie prototypu

W1, U1, K1, K2

4.
Model organizacji pracy w zespołach DT – struktura oraz potrzebne umiejętności i
kompetencje
a) Elementy turkusowego modelu organizacyjnego
b) Komunikacja oparta na empatii (NVC M.Rosenberga)

W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza
mózgów, Metoda sytuacyjna, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt Uzyskanie 60% punktów za pracę na zajęciach i 40% za przyjęcie
rozwiązania przez zleceniodawcę.
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Public relations
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.1100.5cb425845498f.21

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami PR.

C2 Celem zajęć jest skonfrontowanie wiedzy teoretycznej o PR z praktyką stosowania podejścia PR w działalności
publicznej.

C3 Celem zajęć jest przybliżenie studentom zagadnienia politycznego PR.

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 podstawowe pojęcia dotyczące
PR i politycznego PR.

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

projekt, udział w
dyskusjach

W2 Student zna i rozumie istotę podstawowych form
i narzędzi PR.

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

projekt, udział w
dyskusjach

W3 Student zna i rozumie sposób konstruowania strategii
działań PR.

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

projekt, udział w
dyskusjach

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi analizować i objaśniać działalność PR
podmiotów działających publicznie, głównie instytucji
publicznych i organizacji społecznych.

POL_K1_U01,
POL_K1_U06 udział w dyskusjach

U2 Student potrafi analizować poprawność stosowania
narzędzi PR. POL_K1_U01 projekt, udział w

dyskusjach

U3 Student potrafi skonstruować projekt strategii PR
wybranego podmiotu publicznego.

POL_K1_U01,
POL_K1_U06

projekt, udział w
dyskusjach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do współdziałania przy
organizowaniu działań PR podmiotów działających
publicznie.

POL_K1_K01 projekt, udział w
dyskusjach

K2 Student jest gotów do prowadzenia działalności PR
zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

POL_K1_K01,
POL_K1_K03 udział w dyskusjach

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do zajęć 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 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
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1.

1. Istota public relations – wykład konwersatoryjny, wprowadzający (pojęcia, istota
PR, różnice między PR a marketingiem i reklamą); zgłoszenia studentów do
projektów.
2. Strategia w PR - Model 6M jako podstawa projektów studenckich, zgłoszenia
studentów do projektów; ostateczne uformowanie zespołów projektowych.

W1, W2, W3

2.

3. Konsultacje konspektów projektów: podmioty strategii, temat strategii,
planowane efekty.
4. Konstruowanie strategii, część 1 - analiza wstępna do strategii.
5. Konstruowanie strategii, część 2 - definiowanie celów PR i misji PR (M1 -
mission).
6. Konstruowanie strategii, część 3 - definiowanie grup docelowych działań PR (M2
- market) oraz budżetu (M3 - money).
7. Konstruowanie strategii, część 4 - określenie istoty działań, treści komunikacji,
metod i narzędzi oraz kanałów komunikacji (M4 - message, M5 - media).
8. Konstruowanie strategii, część 5 - określnie sposobu badania skuteczności
działań (M6 - measurement)
(tematy 3-8 obejmują czasowo więcej niż 5 spotkań; może być też zmieniana ich
kolejność)

W3, U1, U2, U3

3.
9. Podsumowanie prac nad projektami strategii PR: napotkane trudności i
samodzielne odkrywanie istoty PR - dyskusja (wymagane przygotowanie
studentów do dyskusji).
10. Polityczne PR - PR a marketing polityczny, reklama polityczna i propaganda.

W3, U1, U2, K1

4. 11. Etyka w działalności public relations - "czarny PR" (?). W1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, udział w
dyskusjach

1. Obecność na zajęciach. 2. Regularne opracowywanie kolejnych
etapów projektu strategii PR wybranego podmiotu i przedstawianie
postępów na zajęciach. 3. Przedstawienie do oceny opracowanego
projektu strategii PR wybranego podmiotu. 4. Przygotowanie na
zajęcia i udział w dyskusjach. 5. Możliwe inne metody sprawdzenia
nabycia wiedzy i umiejętności, np. krótkie sprawdziany, dodatkowe
materiały do zaliczenia (szczególnie w przypadkach nieprzygotowania
na zajęcia lub rażącej niesystematyczności). Warunki dopuszczenia do
zaliczenia. 1. Obecność na minimum połowie zajęć. 2.
Usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli 2 lub więcej; nie
więcej niż połowa zajęć). Niezależnie od nieobecności student musi
wypełnić wszystkie warunki zaliczenia przedmiotu. Odpracowywanie
nieobecności polega na przestudiowaniu dodatkowych tekstów lub na
dodatkowych zadaniach pisemnych.
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Debaty o współczesności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.1100.604d5a3b10238.21

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest kształcenie zdolności do samodzielnego analizowania współczesnych problemów,
zagrożeń przed jakimi stoją społeczeństwa, państwa i jednostki. poprzez debaty oraz przygotowywanie
dokumentów politycznych (policy paper) studenci będą kształtować umiejętność praktycznego rozwiazywania
problemów przy zastosowaniu 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
student zna i rozumie na czym polegają wyzwania
przed jakimi stoją współczesne państwa,
społeczeństwa i jednostki, wie jaki jest ich kontekst
historyczny i polityczno-ideowy.

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

projekt, raport, wyniki
badań

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student potrafi brać czynny udział w debacie typu
oxfordzkiego, samodzielnie formułować wnioski
i proponować rozwiązania, analizować różnorodne
teksty, w tym oficjalne dokumenty i dane empiryczne

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt, raport, wyniki
badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do podejmowania współpracy
w grupie, przygotowując wspólne projekty rozwiązań
politycznych, jest gotów do podejmowania debaty
z zachowaniem poszanowania odmiennych stanowisk

POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

projekt, raport, wyniki
badań

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza problemu 10

przygotowanie projektu 20

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 demokracji liberalnej: przyczyny, przejawy, prognozy. Nieudane  procesy
demokratyzacji i nowy autorytaryzm. W1, U1, K1

2. Etyka wolnego rynku. wyzwania przed jakimi stoją zachodnie społeczeństwa. W1, U1, K1

3.
Konstytucjonalizm i rządy prawa a wola polityczna. Świadomość i aktywność
spoleczno-polityczna. Tożsamośc kiulturowa, religijna, regionalna, narodowa a
idea państwowości, integracja, dezintegracja, globalizacja. Kryzys migracyjny,
astabilność i bezpieczeństwo państwa. 

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, raport, wyniki badań aktywny udział w zajęciach, zaliczenie ustne
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1100.5cb5946a14bee.21

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
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie studentom wiedzy z zakresu historycznych uwarunkowań współczesnych stosunków
międzynarodowych

C2 Uświadomienie studentom złożoności i wielowymiarowości współczesnych stosunków międzynarodowych

C3 Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i metodologicznymi nauki o stosunkach międzynarodowych

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 czynniki ewolucji stosunków
międzynarodowych

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2 złożoność współczesnych stosunków
międzynarodowych

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3 podstawowe cechy charakterystyczne współczesnego
systemu międzynarodowego

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zastosować podstawowe teorie z zakresu stosunków
międzynarodowych

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2 powiązać ze sobą współwystępujące w stosunkach
międzynarodowych procesy i zjawiska

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3 w sposób krytyczny analizować współczesne
wydarzenia międzynarodowe.

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskusji na temat charakteru i przejawów
współczesnych stosunków międzynarodowych POL_K1_K04 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 15

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Ewolucja charakterystycznych cech stosunków międzynarodowych na przestrzeni
dziejów W1, U1, U2, U3, K1

2. Definiowanie stosunków międzynarodowych W2, W3, U1, U2, U3, K1

3. Uczestnicy stosunków międzynarodowych W2, W3, U1, U2, U3, K1

4. Podstawowe teorie w nauce o stosunkach międzynarodowych W2, U1, U2, U3, K1

5. Cechy charakterystyczne współczesnego systemu międzynarodowego W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę opanowanie treści ćwiczeń i wykazanie tego w formie uczestnictwa w
zajęciach oraz kolokwium zaliczeniowego

wykład egzamin pisemny egzaminy pisemny: pytania otwarte i półotwarte

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Warsztaty tworzenia wypowiedzi publicznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.1100.604d5ca0b45b4.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo, Nauki o polityce i administracji

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

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy na temat zasad i tendencji rozwojowych języka polskiego używanego w sferze publicznej.

C2 Przekazanie wiedzy na temat zasad tworzenia poprawnych i funkcjonalnych wypowiedzi publicznych.

C3 Pogłębienie umiejętności tworzenia poprawnych, funkcjonalnych i etycznych wypowiedzi 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 w pogłębionym stopniu mechanizmy rządzące
językiem używanym w sferze publicznej. POL_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W2 w zaawansowanym stopniu uwarunkowania
decydujące o ukształtowaniu wypowiedzi publicznej. POL_K1_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przygotowywać poprawne, funkcjonalne i etyczne
wystąpienia publiczne. POL_K1_U06 zaliczenie na ocenę

U2 krytycznie analizować teksty funkcjonujące
w przestrzeni publicznej. POL_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 aktywnego i świadomego uczestnictwa w debacie
publicznej. POL_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2 profesjonalnego i etycznego działania językowego
w sferze publicznej. POL_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie prac pisemnych 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.

Polska debata publiczna - jej cechy i uwarunkowania.

Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny publicznej.

Odmiany językowe współczesnej polszczyzny wyzyskiwane w wypowiedziach
publicznych.

Gatunkowe uwarunkowania wypowiedzi publicznych.

W1, W2, K1, K2
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2.

Funkcje wypowiedzi publicznych.

Zasady dobrego mówienia

Funkcjonalność wypowiedzi.

Zasady języka komunikatywnego.

Sposoby wykorzystania środków językowych ze względu na cel wypowiedzi i
sytuacje komunikacyjną, w jakiej powstaje.

Zharmonizowanie środków jezykowych w tekście w kontekście jego
funkcjonalności.

W1, W2, K1, K2

3.

Etyka wypowiedzi.

Analiza tekstów ukazujących się w sferze publicznej.

Doskonalenie sprawności  posługiwania się środkami językowymi właściwymi
sferze publicznej w zależności od czynników kształtujących sytuację wypowiedzi.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, gra dydaktyczna, dyskusja, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach, przygotowanie i zaprezentowanie ustnych i
pisemnych wypowiedzi reprezentujących polszczyznę publiczną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Planowanie działań politycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.1100.5cd559b5b368b.21

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z istotą procesu planowania politycznego przy pomocy metody "design sprint"

C2 Przekazanie wiedzy o wybranych narzędziach planowania (w tym z zakresu 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 POL_K1_W07 prezentacja

W3 Student zna podstawy design sprint i design thinking POL_K1_W06,
POL_K1_W07 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 stosować design sprint 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 30

przygotowanie projektu 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. Wprowadzenie do problematyki planowania z wykorzystaniem design sprint W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

2. Pozyskiwanie informacji dla celów planistycznych (narzędzia) W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3. proces planowania działań politycznych (przygotowanie "produktu"
odpowiadającego potrzebom interesariuszy)

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

Metody nauczania:

konsultacje, udział w badaniach, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów,
metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty prezentacja Zaprezentowanie wyników prac semestralnych w formie prezentacji dla
rzeczywistego odbiorcy zewnętrznego (z informacja zwrotną)
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1100.5cd559a775e07.21

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
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

ćwiczenia 15

wykład 30

analiza źródeł historycznych 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do egzaminu 40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* 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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne kolokwium zaliczenia

wykład egzamin pisemny egzamin, pytania otwarte

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Wywieranie wpływu politycznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.1100.5cd559b4647a0.21

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy na temat różnych odmian wpływu społecznego i politycznego, technik wywierania wpływu
interpersonalnego.

C2 Przekazanie wiedzy na temat psychologicznych podstaw perswazji i wybranych technik perswazji. Uświadomienie
studentów o powszechności stosowania wspomnianych technik w życiu politycznym.

C3 Przekazanie wiedzy na temat manipulacji politycznej i technik obrony przed manipulacją.

C4 Przekazie umiejętności zastosowania wybranych metod i technik wywierania wpływu politycznego w praktyce.

C5 Przekazanie informacji z zakresu wywierania wpływu przez grupy, konfliktów grupowych i sposobów ich
rozwiązywania.

C6 Przekazanie wiedzy na temat stereotypów i uprzedzeń.
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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
Student zna podstawowe definicje wpływu
społecznego i politycznego, manipulacji, perswazji,
wpływu grupowego, stereotypów, uprzedzeń oraz
teorie jej wyjaśniające

POL_K1_W03,
POL_K1_W05,
POL_K1_W07

projekt, prezentacja,
Dyskusja

W2 Student zna podstawowe techniki wywierania wpływu
politycznego i rozumie ich psychologiczne podstawy.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

projekt, prezentacja,
Dyskusja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student posługuje się technikami wywierania wpływu.
POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05

projekt, prezentacja,
Dyskusja

U2 Student posługuje się wybranymi technikami
wywierania wpływu w grupach.

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04

projekt, prezentacja,
Dyskusja

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

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03

projekt, prezentacja,
Dyskusja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest świadomy nieustannego rozwoju teorii
odnoszących się do mechanizmów wywierania wpływu
i jest świadomy konieczności poszerzania swojej
wiedzy w tym zakresie.

POL_K1_K03,
POL_K1_K04 prezentacja, Dyskusja

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie projektu 10

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

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.
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

2. Prawo dysonansu, Prawo zobowiązania (reguła wzajemności). W1, W2, U1, K1

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

W1, W2, U1, U2, U3, K1

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

W1, W2, U1, U2, U3, K1

5. Reguła lubienia i sympatii, prawo dobrego kontaktu i doboru słów. Zjawisko
aureoli, związek między atrakcyjnością fizyczną a sympatią. W1, W2, U1, U2, U3, K1

6. Reguła autorytetu. Automatyczne uleganie autorytetom, efekt dehumanizacji,
zjawisko „kapitanozy”. W1, W2, U1, U2, U3, K1

7. Prawo niedoboru (niedostępności). Nacisk z niedostępności i czynniki
wzmacniające, teoria oporu psychologicznego Jacka Brehma. W1, U1, U2, U3, K1

8. Prawo poczucia wartości, Prawo skojarzeń, Prawo równowagi. W1, W2, U1, U2, U3, K1

9. Wywieranie wpływu poprzez odpowiednie skoncentrowanie uwagi. Rola
„atraktorów” i sposoby podtrzymywania ich działania. W1, W2, U1, U2, U3, K1

10. Konformizm grupowy i posłuszeństwo. Konformizm – potęga liczebności
(eksperyment S. Ascha). Presja autorytetu (eksperyment S. Milgrama). W1, W2, U1, U2, U3, K1

11.
Stereotypy i uprzedzenia. Definicja stereotypu, struktura i przetwarzanie
informacji stereotypowej, tendencyjne przetwarzanie informacji, zmiana
stereotypu. Uprzedzenia, postawy dyskryminacyjne i rasizm.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

12.
Hipoteza kontaktu grupowego. Tożsamość społeczna i postawy międzygrupowe.
Pierwotna i nowa koncepcja modelu kontraktu. Teoria tożsamości społecznej,
teoria autokategoryzacji. 

W1, W2, U1, U2, U3, K1

13. Kreowanie wizerunku i wywieranie wpływu w mediach. W1, W2, U1, U2, K1

14.
Techniki akredytacji politycznej, czyli kariera ludzi znikąd. Kryteria i warunki
wiarygodności, sposoby skutecznej autoprezentacji i kreowania wizerunku.
Demagogia. Populizm.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, Metoda sytuacyjna, metoda
projektów, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, prezentacja,
Dyskusja

Zaliczenie modułu składa się z trzech składowych: a) oceny udziału
w dyskusji na zajęciach, oceniane każdorazowo na standardowej
skali ocen (20% oceny końcowej); b) oceny pracy w małych grupach
na zajęciach, oceniane każdorazowo na 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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Polski parlamentaryzm - wymiar praktyczny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.1100.604d5b9bd8ab0.21

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z ramami prawnymi funkcjonowania Sejmu i Senatu RP: Konstytucja, Ustawa
o wykonywaniu mandatu posła i senatora, regulamin Sejmu RP, Regulamin Senatu RP Organy Sejmu i Senatu
Procedury i techniki legislacji Funkcjonowanie klubów parlamentarnych Polityczna mapa parlamentu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna ramy prawne funkcjonowania Sejmu i Senatu POL_K1_W06 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi analizować przebieg procesu
legislacyjnego POL_K1_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Aktywnego uczestnictwa w funkcjonowaniu
społeczeństwa obywatelskiego

POL_K1_K01,
POL_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie do ćwiczeń 60

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
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1.

1. Konstytucja,

2. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

3. regulamin Sejmu RP,

4. Regulamin Senatu RP

5. Organy Sejmu i Senatu

6. Funkcjonowanie kancelarii Sejmu i Senatu

7. Procedury i techniki legislacji

8. Komisje sejmowe i senackie

9. Posiedzenia plenarne

10. Funkcjonowanie klubów parlamentarnych

11. Polityczna mapa parlamentu

12. Parlament a władza wykonawcza i sądownicza

13. Polityka międzynarodowa Sejmu i Senatu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty 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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1100.5cd559ac7fdfd.21

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 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 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10
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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. 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

Test obejmujący kilka części składowych: 1. test wyboru, 2. zdefiniowanie
lub rozwinięcie pojęć, 3. uzupełnienie brakującego tekstu, 4. ustalenie
wyniku wyborów w hipotetycznym okręgu wyborczym z zastosowaniem
wskazanej metody rozdziału mandatów. Maksymalna liczba punktów do
zdobycia - 60. Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać co najmniej 31
punktów.
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1100.5cac67cc200bb.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

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

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 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:

W1 Student zna i rozumie istotę stosunków
międzynarodowych

POL_K1_W02,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt
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W2 Student zna i rozumie podstawowe normy prawa
międzynarodowego publicznego

POL_K1_W02,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3 Student posiada wiedzę na temat uczestników
stosunków międzynarodowych

POL_K1_W02,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

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,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

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

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

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

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_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 do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie projektu 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.

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:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, projekt
Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z projektu zadanego
przez prowadzącego zajęcia oraz wynik testu sprawdzającego.
Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1100.5ca756b2af3d0.21

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
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

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 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 zaliczenie na ocenę

U2
potrafi stosować wybrane podejścia badawcze oraz
teorie naukowe z zakresu nauk o polityce
i administracji

POL_K1_U03,
POL_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U3
posługuje się właściwymi narzędziami i metodami
badań z zakresu nauk społecznych w celu
przeprowadzenia badań własnych

POL_K1_U03,
POL_K1_U06 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_U03,
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_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 myśli w sposób samodzielny, krytyczny i twórczy POL_K1_K02 zaliczenie na ocenę

K2 jest świadomy konieczności etycznego postępowania
w trakcie pisania pracy dyplomowej POL_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 60

analiza i przygotowanie danych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

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

Metody nauczania:

dyskusja, seminarium, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.5cd5597894f68.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs ma na celu przeanalizowanie wraz ze studentami najistotniejszych współczesnych problemów polityki, przed
którymi stają obecnie tak teoretycy, jak i praktycy polityczni.

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_W02 esej
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W2 Student zna i rozumie teoretyczne uzasadnienia
działań politycznych.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi sformułować własną analizę
wybranego zagadnienia polityczno-społecznego. POL_K1_U01 esej

U2
Student potrafi dostrzegać związki przyczynowo
skutkowe politycznych zjawisk, także tych oddalonych
od siebie pod względem czasowym.

POL_K1_U02 esej

U3
Student potrafi ująć swoje przemyślenia
w skondensowanej formie wykazując się dyscypliną
myślenia.

POL_K1_U05 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do napisania przykładowo opinii,
ekspertyzy na zadany temat. POL_K1_K02 esej

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza problemu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie ekspertyzy 30

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.
Kryzys potęgi amerykańskiej, Kryzys Europy, Rosja a Zachód, Wzrost potęgi Chin,
Kryzys ukraiński a Rosja i Zachód, Terroryzm, Kryzys migracyjny, Zagrożenia dla
demokracji liberalnej, Bieżące zagadnienia polityczne.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej Obecność na zajęciach, przygotowywanie i prezentowanie analiz
politycznych, udział w dyskusjach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.



Sylabusy 271 / 328

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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.605a145475c12.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest przegląd oraz zastosowanie na wybranych przypadkach teorii dotyczących przemocy
zbiorowej.

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
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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:

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,
POL_K1_U07

aktywność na zajęciach

U2 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o teoriach
dotyczących przemocy do analizy konkretnych zjawisk

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U07

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 30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 50

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.

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

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, aktywność na zajęciach Obecność (min. 51%) i aktywność na zajęciach
oraz zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Język angielski na poziomie B1 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR))
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Современный мир: вызовы и проблемы
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.605a14b3a5581.21

Języki wykładowe
Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami i uwarunkowaniami wpływającymi
na międzynarodowy porządek współczesnego świata, a także jego wyzwania i problemy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 problematykę nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie
i stosunków międzynarodowych

POL_K1_W01,
POL_K1_W02 zaliczenie
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W2
problematykę uwarunkowań i czynników
kształtujących stosunki międzynarodowe, a także
wyzwań i problemów współczesnego świata

POL_K1_W01,
POL_K1_W03 zaliczenie

W3
problematykę porządku międzynarodowego
współczesnego świata, a także jego wyzwań
i problemów

POL_K1_W01,
POL_K1_W03 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
interpretować i analizować najważniejsze procesy
związane ze współczesnym porządkiem
międzynarodowym, a także wyzwaniami i problemami
współczesnego świata

POL_K1_U02,
POL_K1_U03 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnego rozwoju w zakresie różnych form
aktywności społecznych w odniesieniu
do współczesnego porządku międzynarodowego,
a także wyzwań i problemów współczesnego świata

POL_K1_K02,
POL_K1_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

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.

Uwarunkowania porządku międzynarodowego i bezpieczeństwa współczesnego
świata. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa mocarstw światowych. Globalny
układ sił i sytuacja geopolityczna na świecie. Konflikty i zagrożenia
bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Instytucjonalizacja współczesnych
stosunków międzynarodowych i procesów bezpieczeństwa. Bieżące
uwarunkowania i procesy na arenie międzynarodowej w perspektywie wyzwań i
problemów współczesnego świata.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów, Metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Zaliczenie na podstawie treści zajęć oraz zaleconej literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Komunikatywna znajomość języka rosyjskiego, B1/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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.5cd559fb89fce.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

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_W03 zaliczenie na ocenę

W2 IR participants and current events in the Asia-Pacific
Region

POL_K1_W01,
POL_K1_W03 zaliczenie na ocenę

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

POL_K1_W01,
POL_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 do basic research, critically analyze and synthesize
information

POL_K1_U01,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2 discuss regional issues based on research
POL_K1_U01,
POL_K1_U05,
POL_K1_U07

zaliczenie na ocenę

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

POL_K1_U01,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 debate his opinions during classes understanding
differences in worldviews POL_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie do egzaminu 30

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.

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:

metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę
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).

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa, English level - at least B1
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Academic English
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1150.5cac67db1406e.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 słownictwo umożliwiające opisywanie zjawisk
politycznych POL_K1_W01 zaliczenie na ocenę
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W2 specjalistyczne słownictwo z zakresu nauk
politycznych POL_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się językiem angielskim właściwym dla
nauk o polityce

POL_K1_U05,
POL_K1_U06 zaliczenie na ocenę

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

POL_K1_U02,
POL_K1_U05 zaliczenie na ocenę

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

POL_K1_U02,
POL_K1_U07 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podejmowania w języku angielskim dyskusji
o zjawiskach politycznych

POL_K1_K01,
POL_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

przygotowanie eseju 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

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

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

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

4. Sztuka przygotowywania prezentacji w języku angielskim U2, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+
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Transformacje polityczne w Europie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.1200.5cd559a79932f.21

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
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie wiedzy na temat procesu przemian politycznych zachodzących w krajach regionu w wyniku ich
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 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

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

W1

Student umie odtworzyć proces przemian
i zdefiniować ku czemu zmierza: demokracji,
demokracji fasadowej, do systemu autorytarnego,
dyktatury; itd. Potrafi ze zrozumieniem analizować
ewolucję systemów politycznych w państwach
pokomunistycznych, określić procesy polityczne, które
doprowadziły do transformacji politycznych w latach
90. i następnych.

POL_K1_W01,
POL_K1_W03 prezentacja

W2
Student posiada umiejętność samodzielnego
opracowania i przedstawienia w formie referatu lub
prezentacji wybranego procesu przemian oraz wzięcia
udziału w dyskusji.

POL_K1_W03 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi wykazać, wytłumaczyć i uzasadnić źródła
prezentowanych procesów transformacji, przyczyn
takiego, a nie innego ich przebiegu, wskazać możliwe
zagrożenia dla stabilności systemu demokratycznego;
rozpoznać zagrożenia, jakie kryzys demokracji niesie
dla stosunków międzynarodowych i procesów
integracyjnych.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05 prezentacja

U2

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 formułować pytania i prezentować swe
poglądy.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05 prezentacja

U3
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

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

prezentacja

K2

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

POL_K1_K03,
POL_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 90
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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.

1. Rozpad ZSRR i Jugosławii – porównanie mechanizmu rozkładu państwa
federacyjnego.
2. Transformacja Czechosłowacji: od aksamitnej rewolucji po rozpad federacji.
3. Zahamowanie demokratyzacji Słowacji w okresie rządów Vladimira Meciara.
4. Węgry od demokratyzacji po obecny kryzys demokracji.
5. Demokratyzacja Bułgarii.
6. Specyfika rumuńskiej transformacji.
7. Demokratyzacja poprzez wchłonięcie przez inne państwo: przypadek
Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
8. Federacja Rosyjska w okresie prezydentury Borysa Jelcyna i Władymira Putina –
porównanie.
9. Emancypacja i demokratyzacja Litwy.
10. Droga niepodległej Białorusi od demokracji do dyktatury.
11. Zjawisko oligarchizacji Ukrainy i jego wpływ na sytuację Ukrainy w XXI wieku.
12. Transformacja i jej hamulce na terenie Mołdawii.
13. Transformacja demokratyczna w warunkach wojny: Serbia po rozpadzie
Jugosławii.
14. Transformacja w państwie podzielonym i skonfliktowanym wewnętrznie na
przykładzie Bośni i Hercegowiny.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja wykonanie prezentacji samodzielnie lub w zespole; aktywność na
zajęciach w dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.1220.5cd3d16d72188.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

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.

C4 Przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej procesów reformowania i zmian administracji publicznej
we współczesnych państwach.

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 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane
z administracją publiczną.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt

W2
Student zna i rozumie podstawowe podejścia
teoretyczne i metodologiczne związane z badaniami
nad administracją publiczną.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W04,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3 Student zna i rozumie procesy zmian w administracji
publicznej współczesnych państw.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W4
Student zna i rozumie sposób działania i zasady
organizacji oraz wykonywania funkcje przez
administrację publiczną.

POL_K1_W01,
POL_K1_W04,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi prawidłowo opisać znaczenie i pozycję
administracji publicznej we współczesnych państwach.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U2
Student potrafi 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 ustne, projekt,
prezentacja

U3 Student potrafi analizować administrację publiczną.
POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do podjęcia pracy w administracji
publicznej.

POL_K1_K01,
POL_K1_K03 zaliczenie ustne, projekt

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 15

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie do ćwiczeń 29

poprawa projektu 15

Przygotowanie do sprawdzianów 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definiowanie administracji publicznej. W1

2. Administracja publiczna z perspektywy wybranych dyscyplin badawczych. W1, W2

3. Funkcje administracji publicznej i formy prawne ich wykonywania W1, W3

4. Prawo jako podstawa wykonywania funkcji przez administrację publicznej. W1, W2

5. Zasady działania i organizacji administracji publicznej. W2, W3

6. Proces reformowania administracji publicznej - Nowe Zarządzanie Publiczne. W3, W4

7. Proces reformowania i zmian w administracji publicznej - (good) governance W4

8. Newoweberyzm W4

9. Elektroniczna administracja (e-administracja) W1, W4

10. Smart City jako przykład współczesnych zmian w administracji publicznej. W1, W4

11. Kontrola administracji publicznej. W1, W2, W3

12. Administracja i polityka. W1, W2

13. Urzędnicy w administracji publicznej. Modele służby urzędniczej. W1, W2, W4

14. Etyka w administracji publicznej W1, W4

15. Struktura administracji publicznej w Polsce. W1, W2, W3, K1

16. Administracja scentralizowana czy zdecentralizowana? Multicentryczność
administracji i nowe tendencje w zarządzaniu administracją publiczną W1, U1, U2

17. Prawo do dobrej administracji. W1, W4

18. Od minimum do maksimum. Rola administracji w ustalaniu jakości życia
obywateli. W1, U1, K1

19. Zarządzenie przez rezultaty w administracji publicznej. W1, U1

20. Administracja i obywatele. Wspólne zarządzanie państwem, U1, U2, U3, K1

21. Prawo dostępu do informacji publicznej. Transparentność w administracji
publicznej, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza
tekstów
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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

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak 
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Polityka informacyjna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.1200.5cd559b0e7da1.21

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
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmu efektywnej współpracy z mediami urzędów, instytucji, organów
samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw. Wykład adresowany jest do studentów zainteresowanych również
poznaniem mechanizmów kształtujących politykę informacyjną rządu na poziomie krajowym i lokalnym.
Osobnymi tematami będzię kwestia dezinformacji i metod jej zapobiegania, fake newsów oraz polityka
informacyjna w dobie kryzysu.

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
funkcjonowanie systemów medialnych w Europie
i na świecie oraz podstawowych mechanizmów
komunikowania politycznego w tym szczególnie zasad,
które odpowiadają za formowanie się polityki
informacyjnej.

POL_K1_W05 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student 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 rozpoznania i definiowania trajektorii polityki
komunikacyjnej oraz informacyjnej.

POL_K1_U04 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student 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. Student posiada kompetencje rozpoznania,
analizy narracji medialnych kształtujących politykę
informacyjną oraz rozpoznać wiarygodność źródła
informacji.

POL_K1_K01 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie eseju 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

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.

1.Polityka. Pr i budowanie marki w przedsiębiorstwie. Korporacyjne strategie
komunikacyjne.

2. zarządzanie w kryzysie. Polityka informacyjne w sytuacji kryzysowej. 

3.Dezinformacje - źródła i strategie propagandowe.

4. Fakenewsy - i procedury sprawdzania informacji. 

1. Propaganda i dezinformacja – podstawowe pojęcia.

2. Historia propagandy i dezinformacji.

3. Propaganda w mediach krajów niedemokratycznych i demokratycznych.

4. Propaganda w relacjach międzynarodowych.

5. Dezinformacja jako forma walki politycznej. Wymiar instytucjonalny.

6. Dezinformacja i jej rola w stosunkach międzynarodowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja Obecność oraz esej lub prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych. 
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Polskie partie polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.1200.604d6357640c9.21

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
3.0

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 Przekazanie wiedzy potrzebnej do analizy dokumentów programowych polskich partii.

C4 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 i programowych partii
politycznych

POL_K1_U03,
POL_K1_U05 zaliczenie ustne

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do rozstrzygania kwestii związanych
z tworzeniem, funkcjonowaniem i finansowaniem partii
politycznych

POL_K1_K01 zaliczenie ustne, 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

projekt

K3
jest przygotowany do założenia partii oraz podjęcia
działań w organizacjach społeczeństwa
obywatelskiego

POL_K1_K01 zaliczenie ustne, projekt

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

analiza aktów normatywnych 2

analiza badań i sprawozdań 2

analiza dokumentów programowych 2

analiza i przygotowanie danych 2

analiza orzecznictwa 2
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przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie projektu 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.

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. W3, U1, U2, U3, K1

4. Analiza programów wybranych polskich partii politycznych. U2

5. Członkostwo w partii oraz kształt podstawowej struktury organizacyjnej (koła). W3, U1, U3, K1

6.  
Kształt struktur regionalnych (okręgu wyborczego, wojewódzkich, powiatowych) W3, U1, U3, K1

7. Centralne organy partii, przywództwo w partii oraz zasady finansowania. W3, U1, U2, U3, K1

8.
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

9. Pozycja frakcji parlamentarnej w strukturze partii, a zwłaszcza relacje pomiędzy
frakcją oraz pozaparlamentarną centralą partyjną. U1, U2, U3, K1

10. Funkcjonowanie biur partyjnych oraz poselskich. U3, K1

11. Przygotowanie dokumentów potrzebnych do zarejestrowania partii, a w zwłaszcza
statut partii. W3, U1, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, inscenizacja, metoda
projektów, analiza tekstów
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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

Wymagania wstępne i dodatkowe
udział w zajęciach jest obowiązkowy
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1200.5cc0345d3b579.21

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z genezą i ewolucją procesu integracji europejskiej.

C2 Przedstawienie teoretycznych podstaw badań procesu integracji europejskiej.

C3 Zapoznanie studentów z mechanizmami procesu decyzyjnego na poziomie UE.

C4 Zapoznanie studentów z podziałem kompetencji między UE a państwami członkowskimi.

C5 Zapoznanie studentów z kompetencjami poszczególnych instytucji UE.

C6 Uświadomienie studentom wpływu decyzji podejmowanych na poziomie UE na państwa członkowskie.

C7 Ukazanie studentom roli i pozycji UE na arenie międzynarodowej.
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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 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

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
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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

8. Aksjologia UE W1, W2, U1, U2, K1, K2

9. Wybrane aktualne problemy integracji europejskiej. W1, W2, U1, U2, K1, K2

10. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE. W3, U2, K1, K2

11. Przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE. W3, U1, U2, K1, K2

12. Finansowanie UE. W3, 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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Zarządzanie marką i wizerunkiem w polityce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.1200.604d643fcdc3c.21

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z problematyką marki politycznej.

C2 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z problematyką wizerunku politycznego.

C3 Celem kształcenia jest wykształcenie podstawowych umiejętności dokonywania całościowych analiz łączących się
zjawisk wizerunków i marek politycznych podmiotów politycznych w wymiarze grupowym i indywidualnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 301 / 328

W1
Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia
teoretyczne dotyczące marki jako elementu przewagi
konkurencyjnej na rynku politycznym.

POL_K1_W05,
POL_K1_W06

aktywny udział w
zajęciach, w dyskusjach

W2 Student zna komponenty marki jako elementu
rynkowej tożsamości podmiotów politycznych.

POL_K1_W05,
POL_K1_W06

projekt, aktywny udział w
zajęciach, w dyskusjach

W3
Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia
dotyczące wizerunków politycznych, wraz z ich
komponentami i rodzajami.

POL_K1_W04,
POL_K1_W06

aktywny udział w
zajęciach, w dyskusjach

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi analizować wizerunki polityczne,
rozpoznawać błędy w konstruowaniu wizerunków
i zarządzaniu nimi.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt, aktywny udział w
zajęciach, w dyskusjach

U2
Student potrafi analizować procesy zarządzania
markami politycznymi, w tym tworzenia i posługiwania
się ich elementami.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt, aktywny udział w
zajęciach, w dyskusjach

U3 Student potrafi uczestniczyć w procesach kreowania
wizerunku i marki podmiotów politycznych.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt

U4
Student potrafi identyfikować zagrożenia dla
funkcjonowania pożądanego wizerunku i marki
politycznej.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

projekt, aktywny udział w
zajęciach, w dyskusjach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do pracy w ramach zespołów
zajmujących się konstruowaniem i zarządzaniem
wizerunkiem politycznym.

POL_K1_K01,
POL_K1_K03 projekt

K2
Student jest gotów do współtworzenia polityki
informacyjnej podmiotu publicznego, kształtowanej
z wykorzystaniem zasad zarządzania marką podmiotu
publicznego.

POL_K1_K01,
POL_K1_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do zajęć 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie projektu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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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. Marka jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku politycznym
(partia/polityk jako marka) - wprowadzenie.
2. Komponenty marki jako elementu rynkowej tożsamości - werbalne i
niewrebalne elementy marek.
3. Marka w polityce - werbalne i niewerbalne elementy marek politycznych.
4. Zarządzanie marką polityczną w czasie (cykl życia "produktu" politycznego a
cykl życia marki politycznej)

W1, W2, W3

2. 5. [P1] Podstawowa analiza wybranej marki politycznej - prezentacje projektów nr
1 wykonanych wg iunstrukcji. U2, U3

3. 6. Wizerunek polityczny: koncepcje i komponenty wizerunku politycznego
indywidualnych aktorów politycznych. W3, U3, U4

4. 7. Kreacja marki i wizerunku na potrzeby kampanii wyborczych - analizy i
omówienia przypadków. U1, U2, U3, K1

5. 8. [P2] Podstawowa analiza wizerunku politycznego wybranego indywidualnego
aktora politycznego - prezentacja projektów nr 2, wykonanych wg instrukcji. U1, U3, K1

6.
9. Zarządzanie marką polityczną online - analizy i omówienia przypadków.
10. Zarządzanie wizerunkiem politycznym online - analizy i omówienia
przypadków.

U1, U2, U3

7. 11. Ataki, dekompozycja, upadek - działania dysfunkcjonalne i szkodliwe wobec
marek i wizerunków politycznych. U1, U2, U3, U4, K2

8. 12. [P3] Zaawansowana analiza wybranej marki politycznej, w powiązaniu z
wizerunkami liderów - prezentacja projektów nr 3, wykonanych wg instrukcji. U1, U2, U3, U4, K1, K2

9. 13. Znaczenie wizerunków i marek politycznych w dobie indywidualizacji i
mediatyzacji polityki - debata podsumowująca U1, U2, U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty
projekt, aktywny udział
w zajęciach, w
dyskusjach

Warunki zaliczenia przedmiotu. 1. Obecność na zajęciach. 2.
Przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach. 3. Ocena
merytoryczna przygotowanych i zaprezentowanych na zajęciach
analiz (P1, P2, P3). 4. Możliwe inne metody sprawdzenia nabycia
wiedzy - krótkie kolokwia pisemne kub ustne (szczególnie w
przypadkach nieprzygotowania na zajęcia). Warunki dopuszczenia
do zaliczenia: 1. Obecność na minimum połowie zajęć. 2.
Usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli 2 i więcej).
Niezależnie od nieobecności student musi wykonać wszystkie
zalecone zadania (analizy). Odpracowywanie nieobecności polega
na przestudiowaniu dodatkowych tekstów przewodnich lub na
dodatkowych zadaniach pisemnych.
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1200.5cb5946988b8f.21

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
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami teorii marketingu politycznego, w tym
zasadniczymi kategoriami i pojęciami służącymi do opisu rzeczywistości politycznej z perspektywy
marketingowej.

C2
Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat złożonej natury działań marketingu politycznego,
obejmującego nie tylko komunikację marketingową, lecz również szerokie działania dotyczące zasadniczo:
diagnostyki rynku politycznego, przygotowywania oferty politycznej (wyborczej), wypracowywania i wdrażania
strategii wyborczej.

C3 Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat metod i technik kampanii wyborczych,
szczególnie w ich wymiarze audiowizualnym i online.
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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 Student zna i rozumie terminologię i podstawowe
elementy teorii marketingu politycznego.

POL_K1_W01,
POL_K1_W05 kolokwium

W2
Student zna i rozumie podstawowe sposoby, techniki,
metody prowadzenia komunikacji marketingowej
w polityce.

POL_K1_W05 kolokwium

W3
Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne
opisujące i wyjaśniające zachowania wyborcze
obywateli.

POL_K1_W03,
POL_K1_W05 kolokwium

W4
Student zna i rozumie zasady planowania,
wypracowywania i wdrażania marketingowych
strategii wyborczych.

POL_K1_W03,
POL_K1_W05 kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi przeprowadzić podstawową analizę
przebiegu procesów komunikowania wyborczego, wraz
z jego uwarunkowaniami.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02 projekt, raport

U2 Student potrafi wyjaśniać możliwe przyczyny
zachowań wyborczych. POL_K1_U05 kolokwium

U3 Student potrafi analizować marketingowe strategie
wyborcze oraz ich poszczególne elementy składowe.

POL_K1_U05,
POL_K1_U06 projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do publicznej prezentacji analiz
dotyczących przebiegu i skutków kampanii
wyborczych realizowanych przez podmioty polityczne.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02 projekt, raport

K2
Student jest gotów do współpracy w ramach zespołów
zajmujących się przygotowywaniem i prowadzeniem
kampanii wyborczych.

POL_K1_K03 projekt, raport

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do zajęć 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0
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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. Marketing polityczny jako podejście podmiotów politycznych do rywalizacji
rynkowej - istota marketingu politycznego. W1, W2, W3, W4

2. 2. Rynek polityczny jako kategoria politologiczna. W1, W3, U1

3. 3. Rynek polityczny jako przestrzeń kształtowania zachowań wyborczych, cz. I -
klasyczne koncepcje wyjaśniające zachowania wyborcze. W3, U2

4. 4. Rynek polityczny jako przestrzeń kształtowania zachowań wyborczych, cz. II -
aktualne tendencje; analizy big data i mikrotargetowanie) W3, U2

5. 5. Oferta polityczna (produkt polityczny). W1, U1, U3

6. 6. Strategia wyborcza - etapy i zasadnicze elementy. W4, U1, U3, K1, K2

7. 7. Kształtowanie oferty politycznej (segmentacja, pozycjonowanie, targeting). W1, U1, U3

8. 8. Kolokwium. W1, W2, W3, W4

9. 9. Analiza SWOT w marketingu politycznym. U1, U3, K2

10. 10. Komunikacja w marketingu politycznym, cz. I - kampania audiowizualna -
narzędzia kampanii, analizy na przykładach. W2, U1, U3, K1

11. 11. Komunikacja w marketingu politycznym, cz. II - kampania online - narzędzia
kampanii, analizy na przykładach. W2, U1, U3, K1

12. 12. Komunikacja w marketingu politycznym, cz. III - kampania negatywna -
narzędzia, analizy na przykładach. W2, U1, U3, K1

13. 13. Planowanie marketingowej komunikacji wyborczej - praca nad projektem
według instrukcji, prace w zespołach na zajęciach i poza, 2 lub 3 spotkania U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

ćwiczenia projekt, raport,
kolokwium

Warunki zaliczenia przedmiotu. 1. Obecność i przygotowanie na
zajęcia. 2. Zaliczenie kolokwium pisemnego. 3. Wykonanie i
przedstawienie na zajęciach lub do oceny zadanych zespołowych
zadań, wg przedstawionych instrukcji: - analizy (mini-raporty)
komunikacji wyborczej na przykładach - projekt planu wyborczej
komunikacji marketingowej. 4. Możliwe inne metody sprawdzenia
nabycia wiedzy i umiejętności studentów - krótkie kolokwia pisemne
lub ustne (szczególnie w przypadkach nieprzygotowania na zajęcia).
Warunki dopuszczenia do zaliczenia: 1. Obecność na minimum połowie
zajęć 2. Usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli 2 i
więcej). Niezależnie od nieobecności student musi wykonać wszystkie
zalecone zadania. Odpracowywanie nieobecności polega na
przestudiowaniu dodatkowych tekstów przewodnich lub na
dodatkowych zadaniach pisemnych.
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1300.5ca756b2af3d0.21

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
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

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 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

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

przygotowanie pracy dyplomowej 90

analiza i przygotowanie danych 30

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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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

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1200.5cd4263245c52.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

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

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nabycie przez studenta / studentkę umiejętności zawodowych związanych z kierunkiem studiów

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 pracy w wybranej instytucji związanej
z kierunkiem studiów

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

zaliczenie

W2 zna zasady funkcjonowania wybranej instytucji

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

zaliczenie

W3 zna obowiązki i uprawnienia pracownika
zatrudnionego w wybranej instytucji

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

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
konfrontuje nabytą w trakcie studiów wiedzę
teoretyczną z praktycznymi wymogami przyszłej pracy
zawodowej

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

zaliczenie

U2 nabywa kompetencje interpersonalne warunkujące
efektywne funkcjonowanie w pracy zawodowej

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03

zaliczenie

U3 zdobywa wiedzę praktyczną związaną z kierunkiem
kształcenia

POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 stosowania zasad etycznych w pracy
POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie

K2 współdziała w grupie na rzecz dobra publicznego
POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

praktyki 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 15
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analiza i przygotowanie danych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* 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

Informacje rozszerzone

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 dostarczenie
kompletu dokumentów do INPiSM

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Presidents and Governments
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.12A0.605a1fcdac2b7.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest przedstawienie współczesnych systemów rządów oraz funkcjonujących w ich obrębie
organów władzy wykonawczej.

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 mechanizmy konstytucyjne
i pozakonstytucyjne, które wpływają
na funkcjonowanie najważniejszych współczesnych
systemów rządów (parlamentaryzm, prezydencjalizm,
semiprezydencjalizm); student zna i rozumie
procedury wyboru oraz zakres kompetencji organów
władzy wykonawczej w państwach współczesnego
świata; student zna i rozumie zalety i wady rozwiązań
instytucjonalnych dotyczących prezydentów i rządów.

POL_K1_W02,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi analizować normy prawne (zawarte
w konstytucjach i ustawodawstwie zwykłym), które
odnoszą się do prezydentów i rządów; student potrafi
ocenić wpływ czynników politycznych i społecznych
na funkcjonowanie organów władzy wykonawczej;
student potrafi stosować różne podejścia definicyjne
w odniesieniu do organów władzy wykonawczej
we współczesnym świecie.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy
z zakresu systemów rządów oraz czynników, które
warunkują ich funkcjonowanie; student jest gotów
do interpretowania przepisów prawnych w tym
zakresie.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza aktów normatywnych 15

przygotowanie do sprawdzianu 25

przygotowanie projektu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

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.

W trakcie zajęć przedstawiane będą następujące zagadnienia: podstawowe
podejścia teoretyczne odnoszące się do systemów rządów oraz organów władzy
wykonawczej; tryb wyboru prezydentów oraz obsady stanowisk rządowych, relacje
pomiędzy organami władzy wykonawczej w ramach egzekutywy dualistycznej,
kompetencje organów władzy wykonawczej w zakresie kształtowania polityki
wewnętrznej i zagranicznej państwa, odpowiedzialność polityczna i prawna
organów władzy wykonawczej, czynniki pozakonstytucyjne, które wpływają na
funkcjonowanie prezydentów i rządów w praktyce ustrojowej, w tym
oddziaływanie systemów partyjnych oraz uwarunkowań osobowościowych.
Przedmiotem analizy będą państwa współczesnego świata (europejskie,
południowoamerykańskie, afrykańskie, azjatyckie), zarówno demokratyczne, jak i
te, które są zaliczane do państw autorytarnych i reżimów hybrydowych.
Szczególny nacisk będzie położony na nietypowe rozwiązania ustrojowe,
uwarunkowane najczęściej specyficznymi czynnikami wewnętrznymi danego
państwa.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1200.5cd559af691a9.21

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
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1 przedstawienie struktury oraz podstawowych cech demograficznych społeczeństwa brytyjskiego

G2 zaznajomienie studentów z historią, kulturą polityczną oraz najważniejszymi cechami społeczeństwa brytyjskiego

G3
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, esej,

Aktywność

W2 elementy kultury politycznej społeczeństwa
brytyjskiego POL_K1_W03 zaliczenie pisemne, esej,

Aktywność

W3 współczesne determinanty relacji brytyjsko-unijnych POL_K1_W03,
POL_K1_W07

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,
Aktywność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 komunikacji w złożonym środowisku wielokulturowym POL_K1_K02 esej, Aktywność

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie eseju 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

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. 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. 

W1, W2, U1, U2, K1

3. relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską, relacje brytyjsko-irlandzkie W1, W2, W3, U1, U2, K1



Sylabusy 318 / 328

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: 1,5 godz. 3) eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w dyskusji, zaznajomienie się z tekstami oraz
przygotowanie eseju (minimum B1)
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Wars in the Middle East
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.12A0.6053e4486b582.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z różnymi teoriami bezpieczeństwa w kontekście współczesnych konfliktów zbrojnych.

C2 wprowadzenie studentów do specyfiki konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

C3 przegląd i analiza wybranych wojen w regionie Bliskiego Wschodu

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 teorie bezpieczeństwa w kontekście współczesnych
konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

POL_K1_W01,
POL_K1_W03 zaliczenie pisemne

W2 specyfikę współczesnych wojen w regionie Bliskiego
Wschodu

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować przyczyny i skutki współczesnych wojen
w regionie Bliskiego Wschodu

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2 zastosować różne polityczne, ekonomiczne i kulturowe
podejścia do analizy regionalnych konfliktów zbrojnych

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
kompleksowej analizy istotnych zjawisk społecznych,
w szczególności konfliktów zbrojnych o charakterze
regionalnym

POL_K1_K01,
POL_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie do zajęć 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

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. Wprowadzenie do analizy regionalnych konfliktów zbrojnych (1-2) W1, W2

2. Historia i specyfika wojen na Bliskim Wschodzie (3-4) W1, W2, U1, U2

3. Bliski Wschód jako przedmiot analizy badawczej W1, W2, U2, K1

4. Współczesna rywalizacja mocarstw i konflikty regionalne W2, U1, U2, K1

5. Wojna w Iraku (7-8) U1, U2, K1

6. Wojny w Syrii i Jemenie - porównanie (9-10) W2, U1, U2, K1
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7. Wpływ wojny w Libii na rywalizację w regionie Bliskiego Wschodu W2, U2, K1

8. Rola aktorów niepaństwowych w wojnach na Bliskim Wschodzie W2, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne egzamin pisemny (5-6 pytań analitycznych dotyczących najważniejszych
kwestii poruszanych w czasie kursu).

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca przyswojenie lieteratury i napisanie egzaminu w języku angielskim
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Free Trade Areas in the World
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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1200.6053e4e597a51.21

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
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z wybranymi strefami wolnego handlu utworzonymi w różnych regionach świata.

C2 Analiza celów, zasad funkcjonowania oraz wpływu stref wolnego handlu na sytuację gospodarczą poszczególnych
państw i międzynarodową politykę handlową.

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 pojęcie, cele i warunki tworzenia strefy wolnego
handlu

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2 zasady funkcjonowania wybranych stref wolnego
handlu utworzonych w różnych regionach świata

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W3 skutki regionalnej liberalizacji wymiany handlowej
POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać przyczyny tworzenia stref wolnego handlu
POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2
dokonać krytycznej analizy korzyści i ograniczeń
wynikających z liberalizacji wymiany handlowej
na przykładzie funkcjonowania wybranych stref
wolnego handlu

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3 dokonać oceny znaczenia stref wolnego handlu dla
międzynarodowej polityki handlowej

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podjęcia rzeczowej dyskusji i przedstawienia własnych
poglądów na temat roli stref wolnego handlu
we współczesnych stosunkach międzynarodowych

POL_K1_K02 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie projektu 22

przygotowanie prezentacji multimedialnej 8

analiza badań i sprawozdań 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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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. Strefa wolnego handlu – podstawowe zagadnienia
- polityka handlowa: polityka wolnego handlu a protekcjonizm
- pojęcie strefy wolnego handlu
- proceduralne warunki tworzenia strefy wolnego handlu wg GATT
- ograniczenia w handlu wewnętrznym w ramach strefy wolnego handlu
- reguły pochodzenia (kryteria i zasady ustalania pochodzenia towarów)
- statyczne i dynamiczne efekty liberalizacji handlu
- źródła ekonomicznych korzyści integracji w formie strefy wolnego handlu

W1, W3, U1, U2

2.
2. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA)
- geneza, cele i zasady funkcjonowania
- wpływ na wymianę handlową między państwami uczestniczącymi

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

3.
3. Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA)
- geneza, cele i najważniejsze postanowienia
- wpływ na wymianę handlową między państwami uczestniczącymi

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

4.

4. Strefy wolnego handlu Unii Europejskiej (UE) z państwami trzecimi i
organizacjami międzynarodowymi
- Europejski Obszar Gospodarczy
- Strefy wolnego handlu z państwami sąsiedzkimi
- Umowa o wolnym handlu między UE a grupą Mercosur: główne założenia i
kontrowersje wokół porozumienia
- Porozumienia handlowe UE-USA oraz UE-Kanada: cele współpracy handlowej i
problemy związane z umowami
- Umowy handlowe UE-Japonia oraz UE-Republika Korei

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

5.

5. Integracja gospodarcza na obszarze poradzieckim
- formy integracji gospodarczej na obszarze poradzieckim
- strefa wolnego handlu w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw
- Euroazjatycka Unia Gospodarcza
- problemy natury politycznej komplikujące współpracę gospodarczą między
republikami poradzieckimi

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

6.
6. Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA)
- główne założenia, cele, zasady funkcjonowania i skutki
- Umowa Stany Zjednoczone-Meksyk-Kanada

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

7.

7. Współpraca gospodarcza państw Ameryki Środkowej i Południowej
- Wspólnota Andyjska
- Mercosur
- Porozumienie o wolnym handlu państw Ameryki Środkowej (CAFTA) i
perspektywy utworzenia Strefy Wolnego Handlu Obu Ameryk (FTAA)

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

8.

8. Strefa wolnego handlu w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-
Wschodniej (AFTA)
- geneza, cele, zasady funkcjonowania
- strefa wolnego handlu ASEAN-Australia-Nowa Zelandia (AANZFTA)
- strefa wolnego handlu ASEAN-Chiny (ACFTA)
- Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze obejmujące kraje azjatycko-
oceaniczne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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9.

9. Afrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu (AfCFTA)
- geneza, cele, zasady funkcjonowania
- Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA)
- strefy wolnego handlu w ramach regionalnych wspólnot gospodarczych w Afryce
(RECs)

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Obecność na zajęciach; aktywny udział w dyskusjach;
wykonanie projektu polegającego na zbadaniu efektywności
funkcjonowania wybranej strefy wolnego handlu oraz jej
wpływu na regionalną i międzynarodową sytuację
gospodarczą, a także zaprezentowanie wyników badania na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1
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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
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1200.5cd4266f510b4.21

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
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Discussion on the role of liberalism, post-liberalism, liberal democracy, illiberal democracy, republic, culture,
cancel culture (or call-out culture), multiculturalism and citizenship.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student knows concepts and key terms: liberalism,
post-liberalism, multiculturalism, citizenship, liberal
democracy, illiberal democracy, republic.

POL_K1_W01,
POL_K1_W03 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Students understand cultural codes, social processes,
main ideas and tensions in societies.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05,
POL_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student is ready to discuss and present his own
opinion, critical analysis different ideologies.

POL_K1_K02,
POL_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

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.

Liberalism, Multiculturalism and Citizenship: a theoretical grasp;
Liberalism or liberalisms?
Liberal democracy or illiberal democracy;
Muliticulturalism, nation state;
democracy vs republic;
Citizenship and republic;

W1, U1

2. The role of differnt ideas in different countries. U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Active participation in class discussion, preparation and presentation of a
group project
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.


