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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: politologia

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

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

Nauki o polityce i administracji 92%

Językoznawstwo 3%

Filozofia 3%

Nauki prawne 2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Kierunek  politologia  drugiego  stopnia  należy  do  grupy  kierunków  z  dziedziny  nauk  społecznych  prowadzonych  w
Uniwersytecie  Jagiellońskim.  Kierunkami  o  najbardziej  zbliżonym profilu  kształcenia  są  stosunki  międzynarodowe oraz
bezpieczeństwo narodowe, prowadzone w Instytucie Nauk Politycznych i  Stosunków Międzynarodowych UJ.  Te kierunki
znajdują w centrum zainteresowania zjawiska polityczne i ich wpływ na zjawiska społeczne. Wspomniane kierunki studiów
odzwierciedlają wiedzę z różnych perspektyw i inaczej rozkładają akcenty. W przypadku stosunków międzynarodowych
nacisk położony jest na międzynarodowy poziom funkcjonowania zjawisk politycznych. W przypadku bezpieczeństwa, na
zagadnienia procesów utrzymywania bezpieczeństwa narodowego, jak i jego zagrożeń. Na kierunku politologia problemy te
są również eksponowane, jednak uwaga zwrócona jest nie tyle w stronę poziomu występowania zjawisk politycznych, co
ogólnych mechanizmów obecnych w sferze politycznej. Wykorzystuje się więc narzędzia i koncepcje wypracowane w ramach
nauk  o  stosunkach  międzynarodowych  oraz  bezpieczeństwie  narodowym,  aby  pokazać  jeden  z  możliwych  poziomów
występowania zjawisk politycznych.  
W odróżnieniu od stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego politologia posiada inaczej zorientowany
program  studiów.  W  jego  centrum  leży  badanie  zjawisk  politycznych,  instytucji  politycznych,  procesów
społecznopolitycznych, wraz z ich uwarunkowaniami historycznymi oraz ideologicznymi, występujących na wielu poziomach
(lokalnym, regionalnym, międzynarodowym) i posiadających wiele aspektów.

Koncepcja kształcenia

Koncepcja  kształcenia  na  kierunku  politologia  łączy  tradycję,  z  nowoczesnymi  kierunkami  badań  politologicznych  i
dydaktyką. Program studiów na kierunku politologia uwzględnia misję Uniwersytetu Jagiellońskiego, której najważniejszym
założeniem  jest  zapewnienie  wysokiego  poziomu  kadry  oraz  atrakcyjnych  metod  nauczania  dostosowujących  proces
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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 7 PRK. 
Student  studiów  drugiego  stopnia,  w  zależności  od  wybranej  ścieżki,  zgłębia  swoje  zainteresowania  w
zakresie  analizy  zjawisk  i  procesów  politycznych  na  poziomie  lokalnym,  regionalnym,  państwowym  i
globalnym  oraz  związków  między  mediami  a  zjawiskami  politycznymi.

Cele kształcenia

zapewnienie absolwentom pogłębionego wykształcenia z zakresu nauk o polityce i administracji w dziedzinie nauk
społecznych,
przekazanie  i  wykorzystanie  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 omówionymi potrzebami społeczno-gospodarczymi. Absolwent potrafi zbierać, oceniać i
hierarchizować informacje,  dokonywać w oparciu o zdobytą wiedzę i  umiejętności  analiz  problemów oraz podejmować
decyzje  zmierzające  do  rozwiązania  problemów  w  pracy  zawodowej,  kierując  się  zasadami  etycznymi.  Jednocześnie
absolwent  jest  świadomy  potrzeby  dalszego  kształcenia  i  pogłębiania  swojej  wiedzy.  Dzięki  uzyskanej  wiedzy  i
kompetencjom zgodnym z efektami uczenia się, jest zdolny do podjęcia zatrudnienia w obszarze kształcenia kierunkowego,
odzwierciedlającego różne rodzaje i stanowiska pracy zawodowej.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań naukowych w jednostce prowadzone są w ramach dziedziny nauk społecznych i dotyczą problematyki
nauk politycznych, stosunków międzynarodowych 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 drugiego 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. 



Program 7 / 229

Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0388

Liczba semestrów: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

W ramach politologia studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, na jednej z
dwóch ścieżek specjalizacyjnych: analiza polityki oraz polityka i media. Wybór ścieżek specjalizacyjnych dokonywany jest na
podstawie pisemnej deklaracji  studentów składanej do 7 października pierwszego roku studiów. Minimalna liczba osób
dla  poszczególnych  specjalności  to  15  osób.  Maksymalną  liczbę  osób  dla  poszczególnych  ścieżek  w  danym  roku
akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na daną ścieżkę decyduje
kolejność zgłoszeń.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 112

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

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 75

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 3

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1189

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy

Ukończenie studiów
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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_K2_W01
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu charakter nauk o polityce, ich
miejsce w systemie nauk społecznych, wzorce naukowości, podejścia i narzędzia
badawcze pozwalające wyjaśniać złożone procesy społeczno-polityczne

P7U_W, P7S_WG

POL_K2_W02
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu struktury i sposoby funkcjonowania
poszczególnych instytucji politycznych, a także główne kierunki i ewolucję myśli
politycznej

P7U_W, P7S_WG

POL_K2_W03 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu normy polityczne i prawne, z
uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

POL_K2_W04
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu sposoby zarządzania polityką,
procesy dotyczące uwarunkowań i działania instytucji społeczno-politycznych i
gospodarczych, a także przedsiębiorczości w obszarze ich funkcjonowania

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

POL_K2_W05
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu, z perspektywy historycznej i
współczesnej rolę człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcje z najbliższym
otoczeniem społecznym, gospodarczym i politycznym

P7U_W, P7S_WG

POL_K2_W06 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie wspólnot lokalnych
oraz ich organizacji politycznej i obyatelskiej P7U_W, P7S_WG

POL_K2_W07
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie systemów
medialnych w Europie i na świecie oraz podstawowych mechanizmów komunikowania
politycznego

P7U_W, P7S_WG

Umiejętności

Kod Treść PRK

POL_K2_U01
Absolwent potrafi krytycznie posługiwać się metodami badawczymi oraz teoriami
naukowymi, twórczo interpretować zjawiska społeczno-polityczne oraz prawne i
ekonomiczne, a także wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania oraz
formułowania własnych opinii

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UK

POL_K2_U02
Absolwent potrafi krytycznie i samodzielnie opisywać oraz wyjaśniać rolę państwa,
struktur społeczno-politycznych we współczesnym świecie, stawiać hipotezy oraz
tworzyć strategie argumentacyjne

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UK

POL_K2_U03
Absolwent potrafi samodzielnie posługiwać się systemem normatywnym oraz twórczo
interpretować podstawowe reguły i normy prawne odnoszące się do państwa oraz
instytucji społeczno-politycznych i gospodarczych, a także identyfikować ich
kompetencje

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UO

POL_K2_U04
Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów
związanych z pracą w różnych instytucjach publicznych, organizacjach i
przedsiębiorstwach, a także samodzielnie planować i realizować uczenie się przez
całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

P7S_UK,
P7S_UO, P7S_UU

POL_K2_U05 Absolwent potrafi umiejętnie analizować społeczne mechanizmy życia politycznego, a
także postrzegać zjawiska polityczne w szerokim kontekście społeczno-kulturowym

P7S_UW,
P7S_UO

POL_K2_U06
Absolwent potrafi formułować własne opinie i poglądy, przygotowywać wystąpienia
ustne i prace pisemne w języku polskim oraz w jednym z wybranych języków obcych,
a także analizować, interpretować i wykorzystywać treści przekazu medialnego w
debacie i działalności publicznej

P7S_UW, P7S_UK
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Kod Treść PRK

POL_K2_U07
Absolwent potrafi /posiada umiejętności językowe, uwzględniające terminologię
politologiczną, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

POL_K2_K01 Absolwent jest gotów do dalszego dokształcania, uzupełniania wiedzy oraz
doskonalenia zawodowego i poszerzania umiejętności społecznych P7S_KK, P7S_KR

POL_K2_K02
Absolwent jest gotów do zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy
zawodowej oraz działalności publicznej, a także samodzielnego rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywaniem pracy w organizacjach i instytucjach
publicznych

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR

POL_K2_K03 Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy, a także kierowania
zespołami ludzkimi P7U_K, P7S_KO

POL_K2_K04 Absolwent jest gotów do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-politycznym,
monitorowania i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze publicznej

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR
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Plany studiów
Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II
stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. 
 W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym (w semestrze
letnim).  
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze), 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów ogólnoinstytutowych w
języku polskim (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym (w semestrze
letnim). 

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Filozofia i etyka polityki 45 5,0 egzamin O

Historia instytucji politycznych 30 3,0 egzamin O

Metodologia badań politologicznych 30 3,0 zaliczenie O

Seminarium 30 5,0 zaliczenie O

Język obcy 30 2,0 zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Grupa przedmiotów kierunkowych O

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze)

Kryzys demokracji liberalnej 30 3,0 zaliczenie F

Dezinformacja: propaganda, postprawda, fake newsy 30 3,0 zaliczenie F

Naród i państwo 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: Analiza polityki

Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II
stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. 
 W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym (w semestrze
letnim).  
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze), 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów ogólnoinstytutowych w
języku polskim (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym (w semestrze
letnim). 

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Zarządzanie finansami publicznymi 30 3,0 egzamin O

Praktyka działania publicznego 30 2,0 zaliczenie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Analiza polityczna 30 2,0 zaliczenie O

Ścieżka: Polityka i media

Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II
stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. 
 W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym (w semestrze
letnim).  
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze), 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów ogólnoinstytutowych w
języku polskim (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym (w semestrze
letnim). 

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Prawo mediów 30 3,0 egzamin O

Europejska polityka medialna 30 2,0 zaliczenie O

Język mediów i polityki 30 2,0 zaliczenie O

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Teoria polityki 45 5,0 egzamin O

Polityki europejskie 30 3,0 egzamin O

Statystyka i demografia 30 3,0 zaliczenie O

Polska debata polityczna 30 3,0 zaliczenie O

Seminarium 30 5,0 zaliczenie O

Język obcy 30 2,0 egzamin O

Przedmioty fakultatywne kierunkowe O

Polityka eksterminacyjna wobec narodu polskiego na tle
porównawczym 30 3,0 zaliczenie F

Suwerenność państwa w zglobalizowanym świecie 30 3,0 zaliczenie F

Veto players – gracze blokujący w systemach politycznych 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.

Utopias and anti-utopias 30 4,0 zaliczenie F

Ethics and International Relations 30 4,0 zaliczenie F

Soft Power, Smart Power 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

NATO comprehensive operations planning workshop 30 4,0 zaliczenie F

American Government and Politics 30 4,0 zaliczenie F

Correlation between media system and national security 30 4,0 zaliczenie F

NATO and Transatlantic Security in 21 century 30 4,0 zaliczenie F

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

Les défis de la diplomatie contemporaine 30 4,0 zaliczenie F

Desafíos globales para las próximas décadas 30 4,0 zaliczenie F

Ścieżka: Analiza polityki

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Zarządzanie projektami 30 2,0 zaliczenie O

Analiza dyskursu medialnego 30 2,0 zaliczenie O

Ścieżka: Polityka i media

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polityka w przestrzeni medialnej 30 2,0 zaliczenie O

Gatunki wypowiedzi politycznych 30 2,0 zaliczenie O

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Socjologia polityki 45 5,0 egzamin O

Prawo UE 30 3,0 egzamin O

Decydowanie polityczne 30 3,0 egzamin O

Psychologia polityki 30 3,0 egzamin O

Seminarium 30 5,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów kierunkowych O

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze)

Kryzys demokracji liberalnej 30 3,0 zaliczenie F

Dezinformacja: propaganda, postprawda, fake newsy 30 3,0 zaliczenie F

Naród i państwo 30 3,0 zaliczenie F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

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

Bezpieczeństwo narodowe w kontekście naczelnych organów
państwowych w Polsce w XX wieku 30 3,0 zaliczenie F

Zagrożenia bezpieczeństwa na Kaukazie 30 3,0 zaliczenie F

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

Polska publicystyka 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.

Comparative Federalism 30 4,0 zaliczenie F

Political Parties at the European Level 30 4,0 zaliczenie F

International Security and Global Supply Chains 30 4,0 zaliczenie F

Security Policy of the Russian Federation 30 4,0 zaliczenie F

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

American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific 30 4,0 zaliczenie F

Международный порядок современного мира 30 4,0 zaliczenie F

Ścieżka: Analiza polityki

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Podstawy prawa prywatnego dla politologów 30 2,0 zaliczenie O

Demokracja, reprezentacja, uczestnictwo 30 2,0 zaliczenie O

Lektury polityczne 30 2,0 zaliczenie O

Ścieżka: Polityka i media

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polski system medialny 30 2,0 zaliczenie O

Granice wolności słowa 30 2,0 zaliczenie O

Język totalitaryzmu 30 2,0 zaliczenie O

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Prawa i wolności człowieka 30 3,0 egzamin O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Ruchy społeczne 30 3,0 egzamin O

Komunikowanie polityczne 30 3,0 zaliczenie O

Seminarium 30 5,0 zaliczenie O

Przedmioty fakultatywne kierunkowe O

Polityka eksterminacyjna wobec narodu polskiego na tle
porównawczym 30 3,0 zaliczenie F

Suwerenność państwa w zglobalizowanym świecie 30 3,0 zaliczenie F

Veto players – gracze blokujący w systemach politycznych 30 3,0 zaliczenie F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim O

Media a aspekt wolności 30 3,0 zaliczenie F

Państwo i polityka w Afryce 30 3,0 zaliczenie F

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Francji 30 3,0 zaliczenie F

Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku 30 3,0 zaliczenie F

Futurologiczne koncepcje bezpieczeństwa 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.

Utopias and anti-utopias 30 4,0 zaliczenie F

Ethics and International Relations 30 4,0 zaliczenie F

Soft Power, Smart Power 30 4,0 zaliczenie F

NATO comprehensive operations planning workshop 30 4,0 zaliczenie F

American Government and Politics 30 4,0 zaliczenie F

Correlation between media system and national security 30 4,0 zaliczenie F

NATO and Transatlantic Security in 21 century 30 4,0 zaliczenie F

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

Les défis de la diplomatie contemporaine 30 4,0 zaliczenie F

Desafíos globales para las próximas décadas 30 4,0 zaliczenie F

Ścieżka: Analiza polityki

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Analiza przywództwa politycznego 30 3,0 zaliczenie O

Etyka sfery publicznej 30 2,0 zaliczenie O
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Ścieżka: Polityka i media

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Gatunki wypowiedzi medialnych 30 3,0 zaliczenie O

Komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni 30 2,0 zaliczenie O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy



Sylabusy 18 / 229

Zarządzanie finansami publicznymi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.210.5cd559c1b5595.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse, Nauki o polityce i administracji

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

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami publicznymi.

C2 Ogólne przygotowanie studentów do działalności praktycznej oraz rozwój zdolności poznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe informacje na temat sektora finansów
publicznych POL_K2_W02 egzamin pisemny
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W2
podstawową terminologię dotyczącą budżetu państwa,
dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów
publicznych, podatków, budżetu zadaniowego, polityki
fiskalnej, deficytu budżetowego i długu publicznego

POL_K2_W01 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystać wiedzę na temat podatków
do prawidłowego wypełniania formularzy podatkowych
i rozliczania się z urzędem skarbowym

POL_K2_U04 egzamin pisemny

U2 opracować w grupie budżet zadaniowy POL_K2_U06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I Publiczna gospodarka finansowa

1. Pojęcie nauki o finansach publicznych

1.1. Przedmiot oraz podmioty sektora finansów publicznych

1.2. Sektor finansów publicznych a sektor publiczny

1.3. Finanse publiczne a prywatne - rozróżnienie

2. Analiza potrzeb oraz kategorii dóbr występujących w gospodarce

3. Teorie wyboru publicznego a jakość finansów publicznych

4. Teorie finansów publicznych

5. Funkcje finansów publicznych

W1, W2
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2.

II System finansów publicznych

1. Budżet państwa

2. Dochody publiczne

3. Wydatki publiczne

4. Pojęcie deficytu budżetowego oraz długu publicznego

5. Finanse publiczne w Unii Europejskiej

6. Podmioty sektora finansów publicznych (jednostki budżetowe,

zakłady budżetowe, instytucje gospodarki budżetowej, fundusze

celowe, instytucje kultury, ZOZy, szkolnictwo wyższe, agencje

wykonawcze, fundacje)

W1, W2, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin składa się z pytań otwartych. Warunkiem zaliczenia jest
uzyskanie 60% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat mikroekonomii, makroekonomii, finansów publicznych.
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Filozofia i etyka polityki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.210.5cd559b7dc6b2.21

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
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kształcenie krytycznej refleksji na temat kluczowych pojęć filozofii polityki.

C2 Analiza współczesnych wyzwań, które wymagają refleksji na temat normatywnych, w tym przede wszystkim
etycznych uwarunkowań polityki.

C3 Krytyczny namysł i analiza stanowisk dotyczących relacji polityka - etyka.

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 główne problemy współczesnej filozofii polityki,
w tym kwestie związane z poszukiwaniem uzasadnień
sprawiedliwości, wolności, praw jednostki i ich
zabezpieczeń.

POL_K2_W01,
POL_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2
Rozumie podstawowe uzasadnienia ładu
normatywnego o walorze moralnym, prawnym
i politycznym

POL_K2_W01,
POL_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3
Identyfikuje główne problemy współczesnej etyki
praktycznej w odniesieniu do polityki w kontekście
państwowym i międzynarodowym

POL_K2_W02,
POL_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4 Zna współczesne debaty o demokracji agregacyjnej,
deliberatywnej i agonicznej

POL_K2_W02,
POL_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi krytycznie analizować, ustnie i pisemnie, teksty
filozoficzne o różnym stopniu trudności i przedstawia
własne stanowisko

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2 Potrafi oceniać argumenty i rozwiązania dotyczące
związków etyki i polityki POL_K2_U02 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

U3
Potrafi dyskutować na temat normatywnych podstaw
polityki i odnosi argumentację teoretyczną
do zagadnień współczesnej polityk

POL_K2_U01 egzamin pisemny

U4
Potrafi samodzielnie przygotować dłuższą wypowiedź
pisemną wymagającą pracy z różnymi źródłami, w tym
proponowania własnych argumentów i ich
uzasadniania.

POL_K2_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do myślenia samodzielnego i twórczego
oraz formułowania tez, argumentów i wniosków
w obecności innych

POL_K2_K01 zaliczenie na ocenę

K2 Jest gotów do współpracy z innymi w ramach zadań
badawczych i poszerzania wiedzy i umiejętności POL_K2_K03 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 30

przygotowanie do egzaminu 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

ECTS
5.0
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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.

ETYKA A POLITYKA:

1) Teoria normatywna. Polityka a etyka

2) Utylitaryzm i cele polityczne

3) Etyka deontologiczna i deontologiczna teoria sprawiedliwości.

W1, W2, W3

2.

SPRAWIEDLIWOŚĆ I WOLNOŚĆ

5) John Rawls i komunitariańska krytyka

6) Libertarianizm, indywidualizm i spory o pojmowanie wolności

7) Współczesne ograniczenia wolności

W2, W3, U1, U2

3.

WYZWANIA:

8) Polityzacja życia, biopolityka i biowładza.

9) Spór o naturę ludzką. Inżynieria genetyczna.

10) Wielokulturowość, tolerancja, relatywizm.

U3, U4, K1, K2

4.

DEMOKRACJA

11) Czy demokracja to dobry ład polityczny?

12) Konstytucjonalizm i rządy prawa.

13) Obywatelskość i edukacja polityczna

W1, W4, U2, U4, K1, K2

5. 14-15. Etyka i problemy globalne. W2, W3, U1, U2, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

gra dydaktyczna, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Aktywny udział w zajęciach. Praca pisemna: założenia projektu
badawczego dotyczącego wybranego zagadnienia z filozofii
polityki 1 kolokwium - zadanie argumentacyjne.
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie eseju obejmujący całość treści
merytorycznych modułu, na które składają się: - treści
przekazywane w trakcie wykładów, - literatura
obowiązkowa(patrz: Literatura) Czas trwania egzaminu: 90 minut.
Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych. Do egzaminu dopuszczane są tylko osoby,
które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.
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Prawo mediów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.210.5cc0347c20265.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse, Nauki o polityce i administracji

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

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu prawa mediów.

C2 Uświadomienie prawnych ram funkcjonowania dziennikarzy, w tym ich praw i obowiązków.

C3 Zapoznanie studentów z szerszym kontekstem prawnym, w tym regulacjami Konstytucji RP, prawem autorskim
i prawem reklamy, a także zasadami etyki dziennikarskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 26 / 229

W1 Prawne aspekty funkcjonowania mediów w Polsce. POL_K2_W03,
POL_K2_W07

kazus, prezentacja,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Zastosować zdobytą wiedzę w pracy zawodowej. POL_K2_U03,
POL_K2_U04

kazus, prezentacja,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Uczestniczenia w debacie publicznej z poszanowaniem
rządzących nią norm prawnych i etycznych. POL_K2_K02 kazus, prezentacja,

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

analiza orzecznictwa 10

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. Media w świetle Konstytucji RP (art. 14, art. 54). W1, U1, K1

2.
Elementy prawa prasowego (w szczeólności: prasa i jej cele, obowiązki państwa
wobec prasy, prawa i obwiązki dziennikarzy, odpowiedzialność prawna, tajemnica
dziennikarska).

W1, U1, K1

3. Dostęp do informacji publicznej w świetle Konstyucji, ustawy o dostepie do
informacji publicznej i prawa prasowego. W1, U1, K1

4. Elementy prawa autorskiego (w szczególnosći: prawnoautorska ochrona
materiałów prasowych, materiały niechronione, elementy praw pokrewnych). W1, U1, K1

5. Prawo reklamy - wybrane zagadnienia. W1, U1, K1

6. Nadawcy publiczni. W1, U1, K1

7. Aktualne wyzwania prawa mediów. W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład kazus, prezentacja, zaliczenie Przygotowanie prezentacji na uzgodniony temat oraz zaliczenie
w formie kazusu (pisemne lub ustne).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Praktyka działania publicznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.210.5cd559bf1e94f.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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia analizy instytucjonalnej.

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 mechanizmy
rządzące instytucjami publicznymi. POL_K2_W02 raport, prezentacja
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W2 Student zna i rozumie prawo determinujące
funkcjonowanie poszczególnych instytucji. POL_K2_W03 raport, prezentacja

W3 Student zna i rozumie funkcjonowanie instytucji
publicznych wspierających rozwój przedsiębiorczości. POL_K2_W04 raport, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić
pogłębioną analizę funkcjonowania instytucji
publicznych.

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do pracy w instytucjach
publicznych.

POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

raport, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie raportu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs ma bardzo praktycznych charakter. Studenci wcielają się w pracowników
firmy konsultacyjnej, która otrzymuje zlecenia od czterech instytucji publicznych
mających bardzo różny charakter działalności. Na ich rzecz przygotowują raport
oraz prezentację ustną zawierające: a) szczegółową charakterystykę konkretnej
instytucji; b) otoczenie prawne; c) stan finansowy; d) strategię rozwoju na kolejne
10 lat. Przygotowując raport studenci nie tylko zapoznają się z dostępnymi
informacjami (m.in. analiza statutu oraz bilansów rocznych), ale również spotykają
się z przedstawicielami każdej z nich, przeprowadzając z nimi pogłębiony wywiad.

W1, W2, W3, U1, K1

2. Krakowski Park Technologiczny - charakterystyka, stan aktualny, strategia rozwoju
na kolejne 10 lat. W1, W2, W3, U1, K1

3. Stowarzyszenie "Siemacha" - charakterystyka, stan aktualny, strategia rozwoju na
kolejne 10 lat W1, W2, W3, U1, K1

4. Uniwersytet Jagielloński - charakterystyka, stan aktualny, strategia rozwoju na
kolejne 10 lat. W1, W2, W3, U1, K1
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5. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - charakterystyka, stan
aktualny, strategia rozwoju na kolejne 10 lat. W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium raport, prezentacja

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie raportów
przygotowywanych w trakcie semestru oraz egzaminu ustnego. Egzamin
obejmują całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:
treści przekazywane podczas wykładów, wiedzy uzyskanej na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników i materiałów obowiązkowych.
Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość systemu prawnego niezbędna do przeprowadzenia analizy instytucjonalnej.
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Historia instytucji politycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.210.5cd559b7b8750.21

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykład przedstawia w ujęciu przekrojowym i porównawczym rozwój instytucji politycznych na tle historii ustrojów
państw od średniowiecza do II wojny światowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
procesy ewolucji instytucji politycznych i rozumie
związane z nimi kierunki myśli politycznej
w określonych epokach.

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W05

egzamin pisemny
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W2 rozwój poszczególnych form ustrojowych
i odpowiadających im instytucji politycznych

POL_K2_W02,
POL_K2_W03 egzamin pisemny

W3
normy prawne odpowiedzialne za funkcjonowanie
instytucji politycznych w poszczególnych formach
ustrojowych

POL_K2_W02,
POL_K2_W03 egzamin pisemny

W4 instytucje polityczne działające w ramach określonych
form ustrojowych

POL_K2_W02,
POL_K2_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wytłumaczyć rolę poszczególnych instytucji
politycznych w funkcjonowaniu państwa
w perspektywie historycznej

POL_K2_U02,
POL_K2_U03 egzamin pisemny

U2
nterpretować normy prawne odnoszące się
do funkcjonowania instytucji politycznych w ramach
określonych form ustrojowych

POL_K2_U02,
POL_K2_U03 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 analizowania funkcjonowania instytucji politycznych
w kontekście innych zjawisk społeczno-kulturowych POL_K2_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ustrój monarchii średniowiecznej W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

2. Rozwój instytucji przedstawicielskich w średniowiecznej Europie W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

3. Ustroje republikańskie w średniowieczu W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

4. Ustrój monarchii absolutnej W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1
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5. Geneza i rozwój konstytucjonalizmu W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

6. Oświeceniowe rewolucje w Europie i Ameryce W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

7. Konstytucjonalizm monarchiczny W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

8. Rozwój demokracji parlamentarnej w XIX wieku W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

9. Autorytaryzm w Europie międzywojennej W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, analiza tekstów, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Pozytywna ocena z egzaminu
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Europejska polityka medialna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.210.5cd559bd966e8.21

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przekazanie wiedzy z zakresu polityki medialnej prowadzanej przez państwa Unii Europejskiej wraz z prezentacją
konkretnych programów wsparcia w obszarach kultura i media.

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 potrafi wymienić podstawowe założenia
polityki medialnej Unii Europejskiej. Ma wiedzę
na temat narodowych systemów medialnych
poszczególnych państw członkowskich.

POL_K2_W07 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi formułować własne opinie i poglądy,
przygotowywać wystąpienia ustne i prace pisemne
w języku polskim a także analizować, interpretować
i wykorzystywać treści przekazu medialnego
w debacie i działalności publiczne. Posiada
umiejętności porównujące systemy medialne Unii
Europejskiej oraz wskazać, które modele polityki
medialnej są pluralistyczne.

POL_K2_U06 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do aktywnego uczestniczenia
w życiu społeczno-politycznym, monitorowania
i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze
publicznej ze szczególnym uwzględnieniem roli
społeczno-politycznych mediów.

POL_K2_K04 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie eseju 10

Przygotowywanie projektów 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Kształtowanie się polityki medialnej w Europie

2. Cele polityki medialnej UE

3. Pluralizm mediów

4. Wolność wypowiedzi i jej ograniczenia w świetle orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

5. Reklama w prawie UE

6. Finansowanie mediów publicznych i dozwolona pomoc publiczna

7. Praktyki ograniczające konkurencję na rynku mediów

8.Programy wspierające europejskie sieci medialne ze szczególnym
uwzględnieniem "Kreatywnej Europy"

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, esej, prezentacja obecność na zajęciach, prezentacja, esej lub zaliczenie
ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych.
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Analiza polityczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.210.5cd42cd871c99.21

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie do samodzielnej pracy w charakterze analityka procesów politycznych na potrzeby mediów,
biznesu, podmiotów politycznych itp.

C2 Wprowadzenie do bazodanowania

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 trakcie kursu student pozna główne wyzwania
teoretyczne stojące przed procesem analizy
politycznej i metody radzenia sobie z nimi.

POL_K2_W01,
POL_K2_W04 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
W trakcie kursu student nauczy się wykorzystywać
ustrukturyzowane techniki analityczne oraz narzędzia
informatyczne wspomagające proces analityczny

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

projekt, wyniki badań

U2
W trakcie kursu student nauczy się projektować,
wykonywać i analizować bazy danych na potrzeby
analizy politycznej

POL_K2_U01,
POL_K2_U05 projekt, wyniki badań

U3
W trakcie kursu student nauczy się opracowywać
materiał wyjściowy służący dalszej analizie oraz
prezentować go w postaci wybranych "produktów
analitycznych"

POL_K2_U01,
POL_K2_U06 projekt, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 W trakcie kursu student nauczy się kierować pracą
zespołu analitycznego

POL_K2_K01,
POL_K2_K02 projekt

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza i przygotowanie danych 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Kurs dzieli się na 4 główne części, czas ich trwania uzależniony jest od tempa
pracy studentów.
I część (obejmująca od 2 do 3 spotkań): wprowadzenie do teorii pracy z
informacją

W1

2. II część (obejmująca od 4 do 5 spotkań) warsztaty budowy i analizy bazy danych U2, K1

3. III część (od 7 do 9 spotkań) opracowywanie „produktów analitycznych” U1, U3, K1
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4. IV omówienie zadanych publikacji (1 spotkanie) W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, wyniki badań dst: 51-60 dst+: 61-70 db: 71-80 db+/bdb: 81-100 (decyduje
aktywność) Jedna nieobecność jest dopuszczalna.
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Metodologia badań politologicznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.210.5cd559b8acfe2.21

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
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Głównym celem kursu jest przedstawienie najważniejszych metod i technik badawczych stosowanych w naukach
społecznym ze szczególnym naciskiem na badania politologiczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna podstawy prowadzenia badań empirycznych POL_K2_W01 zaliczenie na ocenę
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W2 Wskazuje różnicę między poszczególnymi etapami
procesu badawczego POL_K2_W01 zaliczenie na ocenę

W3 Zna i wskazuje różnicę pomiędzy najważniejszymi
metodami prowadzenia badań empirycznych POL_K2_W01 zaliczenie na ocenę

W4
Zna dokładnie zasady prowadzenia badań
z zastosowaniem technik kwestionariusza wywiadu lub
ankiety

POL_K2_W01 zaliczenie na ocenę,
projekt

W5 Zna dokładnie zasady prowadzenia badań
z zastosowaniem analizy zawartości POL_K2_W01 zaliczenie na ocenę,

projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi zaplanować, przygotować i przeprowadzić
badania empiryczne dotyczące zjawisk
politologicznych

POL_K2_U01 zaliczenie na ocenę,
projekt

U2 Umie przygotować podstawowe narzędzie badawcze:
kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu POL_K2_U01 projekt

U3 Umie przygotować podstawowe narzędzie badawcze:
książka i arkusz kodowy POL_K2_U01 projekt

U4 Posługuje się przedmiotowym językiem metodologii
badań społecznych POL_K2_U01 zaliczenie na ocenę,

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Umie pracować w grupie, kierując pracą grupy,
planować i przygotowywać badania empiryczne

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K04

projekt

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

przygotowanie projektu 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.

Kurs przybliża najważniejsze elementy związane z prowadzeniem badań
empirycznych obejmując trzy części oraz zagadnienia: [A] część I – podstawowe
pojęcia i problemy: etapy procesu badawczego, źródła w badaniach
empirycznych, rodzaje prób i sposoby ich doboru; [B] część II – przegląd metod i
techniki badawczych: obserwacje, badania terenowe – badania jakościowe,
badania sondażowe, badania panelowe, badania socjometryczne, eksperyment w
naukach społecznych, zogniskowane wywiady grupowe. wtórna analiza danych,
analiza treści, inne; [C] część III – projekty badawcze studentów: wywiad
kwestionariuszowy, budowa kwestionariusza, kodowanie kwestionariuszy, książka
kodowa i arkusz kodowy w analizie zawartości. 

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, udział w badaniach, dyskusja, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę,
projekt

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na
podstawie: a) kolokwium zaliczeniowego trwającego 60 minut i
obejmującego treści przedstawiane na zajęciach, składającego się z
pytań testowych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, b)
przygotowania projektu narzędzia badawczego w postaci
kwestionariusza wywiadu lub książki kodowej wraz z arkuszem
kodowym, c) aktywności, w postaci brania udziału w dyskusji i
argumentowania swojego stanowiska, d) obecności na 80%
zajęciach Ocena końcowa stanowi średnią z ocen uzyskanych z
aktywności a) oraz b).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Język mediów i polityki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.210.604d680decf32.21

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 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu języka mediów, języka polityki i ich uwarunkowań.

C2 Poszerzenie umiejętności krytycznej analizy języka mediów i języka polityki.

C3 Zwrócenie uwagi na krytycznie oceniane aspekty obu odmian językowych i na znaczenie etycznych zachowań
językowych w sferze publicznej.

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 Powiązania języka mediów i polityki oraz ich wpływ
na postrzeganie rzeczywistości przez odbiorców POL_K2_W07 zaliczenie ustne,

prezentacja

W2 cechy języka mediów i języka polityki POL_K2_W07 zaliczenie ustne,
prezentacja

W3 Nowe zjawiska w języku mediów i polityki POL_K2_W07 zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie analizować teksty medialne i polityczne POL_K2_U06 zaliczenie ustne,
prezentacja

U2 Krytycznie oceniać język mediów i język polityki i ich
wpływ na życie społeczne POL_K2_U05 zaliczenie ustne,

prezentacja

U3
Wyrażać własne poglądy i formułować opinie na temat
języka mediów i języka polityki oraz przygotowywać
wystąpienia ustne dotyczące tej tematyki.

POL_K2_U06 zaliczenie ustne,
prezentacja

U4
Wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania
problemów w działalności medialnej, obywatelskiej
i politycznej.

POL_K2_U04 zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
aktywnego uczestnictwa w procesach komunikacji
medialnej i politycznej, monitorowania i oceny tych
sfer

POL_K2_K04 zaliczenie ustne,
prezentacja

K2 zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny
w działalności związanej z mediami i polityką POL_K2_K02 zaliczenie ustne,

prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Uwarunkowania współczesnego języka mediów i współczesnego języka polityki

Język współczesnych mediów - ogólna charakterystyka

Językowe odmiany medialne

Konwergencja mediów i jej konsekwencje językowe

Krytycznie oceniane zjawiska w języku mediów

 

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

2.

Perswazja i manipulacja w mediach

Status języka w Internecie

Język reklamy i jego powiązania z językiem polityki

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

3.

Współczesny język polityki - ogólna charakterystyka

Odmiany języka polityki

Perswazja i manipulacja w języku polityki

populizm językowy

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

4.
Powiązania języka mediów i języka polityki w kontekście zjawiska mediatyzacji
polityki

Tabloidyzacja i jej konsekwencje dla języka mediów i języka polityki

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, prezentacja
Przygotowanie prezentacji na temat wybranego wycinka
współczesnego języka mediów lub współczesnego języka
polityki Zaliczenie ustne obejmujące całość treści
merytorycznych.
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Seminarium
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.210.5cab06825a16f.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

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 zaawansowaną terminologię stosowaną
w badaniach z zakresu nauk o polityce i administracji POL_K2_W01 zaliczenie na ocenę

W2 zna metody i techniki badawcze stosowane w naukach
o polityce i administracji POL_K2_W01 zaliczenie na ocenę

W3 zna wymagania stawiane pracom dyplomowym
w INPiSM POL_K2_W03 zaliczenie na ocenę

W4 posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony
własności intelektualnej POL_K2_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretuje zjawiska z różnych obszarów nauk
o polityce i administracji

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2 posługuje się wybranymi podejściami badawczymi
i teoriami naukowymi

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3 potrafi w sposób zaawansowany posługiwać się
odpowiednimi metodami i technikami badawczymi POL_K2_U01 zaliczenie na ocenę

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

POL_K2_U05,
POL_K2_U06 zaliczenie na ocenę

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

POL_K2_U05,
POL_K2_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi myśleć w sposób samodzielny i twórczy POL_K2_K03,
POL_K2_K04 zaliczenie na ocenę

K2 ma świadomość etycznego postępowania w trakcie
pisania pracy dyplomowej POL_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 60

przeprowadzenie badań literaturowych 30

analiza i przygotowanie danych 30

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; przedstawienie podstawowych zasad etyki w pisaniu prac naukowych oraz
konsekwencji plagiatowania; omówienie metodologii badań; zaprezentowanie
metod i narzędzi niezbędnych w pisaniu tekstów naukowych; prezentacja stanu
badań i literatury przedmiotu; prezentacja konspektu pracy oraz jej fragmentów;
dyskusja fragmentów oraz całości pracy dyplomowej.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, seminarium, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę

Semestr 1 Sformułowanie problemu badawczego pracy dyplomowej,
struktury pracy oraz przygotowanie wstępnej bibliografii; Semestr 2
Przygotowanie i przedstawienie fragmentu pracy dyplomowej; Semestr 3
Przygotowanie i przedstawienie fragmentu pracy dyplomowej; Semestr 4
Złożenie do obrony zaakceptowanej przez Promotora pracy dyplomowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Kryzys demokracji liberalnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.250.5cd559a647005.21

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ukazanie i przedyskutowanie istoty złożenia wątków liberalnego (i jego pojmowań) oraz demokratycznego (i jego
pojmowań) w złożeniu "demokracji liberalnej". Symptomy kryzysu demokracji liberalnej i poszukiwanie jego
przyczyn tak w relatywizmie, sporach ideologicznych i wielokulturowości, jak i w strukturalnych czy
instytucjonalnych jej wyrazach. Namysł nad problemem poszukiwania ładu normatywnego w zestawieniu
z uzasadnieniami praw podmiotowych, tak indywidualnych, jak i grupowych.

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 uwarunkowania historyczne,
a zwłaszcza istotę momentu liberalnego w złożeniu
z momentem demokratycznym

POL_K2_W02,
POL_K2_W03 prezentacja

W2 Student zna i rozumie złożoność tradycji liberalnej
i sposoby ujmowania w niej podmiotowości obywatela

POL_K2_W03,
POL_K2_W05 prezentacja

W3

Student zna i rozumie uwarunkowania instytucjonalne
jako dopełniające rozstrzygnięcia normatywne
przyjmowane we współczesnych demokracjach
liberalnych, w których pojawiają się tendencje zwane
populistycznymi, a które zmagają się z problemami
wynikającymi z nasilania się tendencji
wielokulturowych

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W05

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi odróżniać wątek demokratyczny
od wątku liberalnego (obu wysoce złożonych) oraz
wiązać z nimi przyczyny i symptomy kryzysowe

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U06

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów odnosić pozyskane informacje
i własne przemyślenia do stwierdzanych napięć
we współczesnych liberalnych demokracjach

POL_K2_K01,
POL_K2_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie referatu 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.

Tradycja republikańska (klasyczna i klasyczno-chrześcijańska w zestawieniu z
republikanizmami dobry renesansu, zwłaszcza południowego) oraz liberalna.
Związek obu tradycji w projektach oświeceniowych. Główne nurty liberalizmu w
napięciu z ujęciami kolektywistycznymi (głównie nacjonalistycznym,
marksistowskim) i katolickim. W poszukiwaniu istoty demokracji liberalnej:
ograniczenie niebezpieczeństw wynikających ze stosowania "zasady większości"?
Problem praw podmiotowych tak indywidualnych, jak i grupowych (a nawet
"kulturowych"). Główne obszary dyskusji o kryzysie demokracji liberalnej:
neoliberalizm czy "socjalliberalizm", państwo prawa czy państwo prawne, kryzys
instytucji, relatywizm moralny, konsekwencjalizm znoszący deontologizm
moralny, swoboda tworzenia obowiązującego systemu prawnego jako jedynego
powszechnie obowiązującego systemu normatywnego?

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja Podstawą zaliczenia będzie aktywność na zajęciach oraz przygotowanie
prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowy kurs filozofii oraz kurs historii myśli politycznej
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Dezinformacja: propaganda, postprawda, fake newsy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.250.60567d902ba5f.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

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 warsztatu jest zapoznanie studentów ze wszelkimi zjawiskami, które służą dezinformacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna i rozumie czym są takie pojęcia jak: propaganda,
postprawa, fake news POL_K2_W05 raport, prezentacja
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W2 Ma wiedzę na temat wpływu tych zjawisk
na współczesne życie społeczno-polityczne

POL_K2_W04,
POL_K2_W05 raport, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi dokonać rozróżnień pomiędzy propagandą
i fake newsami a  fraud newsami

POL_K2_U01,
POL_K2_U05 raport, prezentacja

U2 Potrafi dokonywać selekcji informacji i poddawać
ocenie prawdziwość zawartych w nich treści

POL_K2_U01,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

monitorowania i podjęcia aktywności związanej
z eliminowaniem nieprawdziwych informacji obecnych
w dyskursie społeczno-politycznym, a w szczególności
eliminacji treści mających znamiona lub będących
mową nienawiści.

POL_K2_K04 raport, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie raportu 15

przygotowanie do zajęć 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. Propaganda:
teoria, ewolucja, funkcje W1, W2, U2, K1

2. Postprawda jako nowe zjawisko? W1, W2, U2, K1

3. Era fake newsów:
definicje, typologie, funkcje W1, W2, U1, U2, K1

4. Komunikowanie w sieci W2, U2, K1

5. Dezinformacja - analiza przypadków W1, W2, U1, U2, K1
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6. Walka z dezinformacją W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

udział w badaniach, analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty raport, prezentacja Obecność i aktywność w trakcie zajęć. Przygotowanie prezentacji i raportu
analizującego przypadki dezinformacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Naród i państwo
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.250.5cd559bfe4d7f.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

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 kontrowersjami wokół rozumienia takich pojęć jak naród, nacjonalizm, mniejszość
narodowa. Przekazanie wiedzy na temat ideologii i ruchów nacjonalistycznych, procesów narodotwórczych oraz
kwestii narodowych.

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 związane
z problematyką zajęć: naród, mniejszość narodowa,
nacjonalizm

POL_K2_W01,
POL_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Student zna i rozumie na czym polega proces
narodotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem
zróżnicowania tych procesów w odniesieniu do idei
narodów politycznych i kulturowych. Zna najbardziej
charakterystyczne procesy powstawania wybranych
narodów Europy Środkowo-Wschodniej

POL_K2_W01,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi wskazać na główne kontrowersje
związane z próbami zdefiniowania pojęć dotyczących
problematyki zajęć, identyfikuje główne idee i cechy
nacjonalizmu oraz potrafi wskazać na przykłady tej
ideologii

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2
Student potrafi wskazać na główne cechy
kształtowania się narodów w wybranych obszarach
Europy i świata, ze szczególnym uwzględnieniem
Europy Środkowo-Wschodniej

POL_K2_U02,
POL_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podjęcia dyskusji na tematy
związane ze zjawiskami ksenofobii i naruszania praw
człowieka, ma świadomość wagi tych zagadnień,
wykazuje postawy tolerancji i poszanowania wobec
odmiennych poglądów, cechuje go postawa szacunku
wobec przedstawicieli innych narodów i grup
etnicznych.

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 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.
Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z problematyką narodowościową.
Próby zdefiniowania takich terminów jak naród, nacjonalizm, mniejszość
narodowa. Kontrowersje wokół prób zdefiniowania oraz ich źródła. Ujęcie
modelowe.

W1, U1, K1

2. Nacjonalizm jako ruch i ideologia na przykładzie oraz w ujęciu porównawczym
nacjonalizmów: włoskiego, francuskiego, polskiego i ukraińskiego W1, U1, K1

3.
Proces narodotwórczy, wyjaśnienie pojęcia. Naród polityczny i naród kulturowy -
różnice. Specyfika procesów narodotwórczych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Szczególna rola czynnika narodowego w tej części Europy. Procesy narodotwórcze
na wybranych przykładach: Litwini, Ukraińcy, Czesi.

W2, U2, K1

4. Charakter narodowy - wyjaśnienie pojęcia. Czy istnieje i czy może być
przedmiotem swoistego modelowania dla potrzeb bieżącej polityki. W1, U1, K1

5.
Mniejszości narodowe w Europie. Konflikty narodowościowe. Polityka państw
wobec problemu mniejszości. Ochrona międzynarodowa oraz respektowanie praw
mniejszości w porządkach prawnych wybranych państw. Przejawy dyskryminacji
mniejszości. Postrzeganie obcych, stereotypy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, prezentacja
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie
prezentacji na wybrany temat, uprzednie przesłanie
konspektu prezentacji oraz pozytywne zaliczenie testu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Teoria polityki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.220.5cd559b78966f.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
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Głównym celem wykładu jest przedstawienie sporów wokół założeń refleksji naukowej, sporów toczonych wokół
wzorców naukowości, ontologicznych i epistemologicznych założeń leżących u podstawa teoretyzowania i badań
naukowych oraz przegląd podstawowych podejść badawczych w nauce o polityce.

C2 Głównym celem ćwiczeń jest przybliżenie studentom rozległej debaty toczonej współcześnie w Politologii wokół
rozmaitych teoretycznych ujęć polityki i podejść 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 Trafnie rozpoznaje różnice między wiedzą naukową,
a innymi rodzajami wiedzy ludzkiej POL_K2_W01 egzamin pisemny

W2 Rozpoznaje związki między wyjaśnianiem
a prognozowaniem POL_K2_W01 egzamin pisemny

W3 Zna cechy wzorców naukowości: empiryczno-
analitycznego i humanistyczno-hermeneutycznego POL_K2_W01 egzamin pisemny

W4 Dostrzega różnice między teoriami normatywnymi,
empirycznymi i krytycznymi POL_K2_W01 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

W5 Zna strategie budowy teorii naukowej, jej strukturę
oraz funkcje POL_K2_W01 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

W6

Zna założenia metodologiczne i najważniejsze tezy
głównych podejść badawczych w politologii, w tym:
instytucjonalizmu, behawioralizmu, funkcjonalizmu,
teorii racjonalnego wyboru społecznego oraz
interpretacjonizmu

POL_K2_W01 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Poprawnie i dogłębnie argumentuje zalety i wady
poszczególnych podejść badawczych w analizie
zjawisk politycznych

POL_K2_U01 zaliczenie na ocenę

U2 Posługuje się kategoriami teoretycznymi w analizie
zjawisk politycznych POL_K2_U01 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

U3 Wykorzystuje teorie polityki, jako perspektywę
pozwalającą obserwować życie publiczne i polityczne POL_K2_U01 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Rozumie podstawowe zasady etyczne towarzyszące
pracy teoretycznej POL_K2_K02 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 45

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 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
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas wykładów omawiane są następujące zagadnienia: nauka jako zjawisko
społeczno-kulturowe; problem statusu wiedzy naukowej; naukowe podejście do
polityki; źródła poznania w nauce; teorie prawdy; założenia ontologiczne i
epistemologiczne badań nauk społecznych, wyjaśnianie vs rozumienie w naukach
o polityce; rodzaje wyjaśnień; problem obiektywność vs wartościowanie w
badaniach politologicznych; problem uwarunkowań podmiotu poznania i badania
w naukach o polityce; złożoność, wielopostaciowość i syndromatyczność
przedmiotu badania nauk o polityce; rodzaje wnioskowań naukowych;
normatywne teorie polityki, empiryczno-analityczne teorie polityki, krytyczne
teorie polityki, postmodernistyczne teorie polityki; podstawowe strategie budowy
teorii naukowej; struktura teorii naukowej; funkcje teorii naukowej; mapa podejść
badawczych w naukach o polityce; problemy i wyzwania teorii polityki.

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

2.
Podczas ćwiczeń omawiane są następujące podejścia badawcze i ujęcia
teoretyczne : a) behawioralizm, b) funkcjonalizm, c) teoria racjonalnego wyboru,
d) społeczny konstruktywizm, e) marksizm i neomarksizm, f) feminizm w nauce o
polityce, g) poststrukturalizm, postmodernizm

W4, W5, W6, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na podstawie:
a) zaliczenia końcowego pisemnego obejmującego treści wszystkich
ćwiczeń, realizowanego jako część egzaminu, składającego się z dwóch
elementów: test jednokrotnego wyboru [50%], esej problemowy [50%],
b) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w
dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, punktowanej
każdorazowo i stanowiącej warunek przystąpienia do egzaminu
końcowego i zaliczenia ćwiczeń.

wykład egzamin pisemny

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych kursu, na które składają
się: treści przekazywane podczas wykładów, treści przekazywane
podczas ćwiczeń, wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego
studiowania podręczników obowiązkowych. Egzamin składa się z dwóch
części głównych, wewnętrznie złożonych: 1) zaliczenia ćwiczeń
obejmujące test jednokrotnego wyboru [50%] oraz eseju problemowego
[50%]; 2) egzaminu właściwego obejmującego test jednokrotnego
wyboru [50%] oraz test uzupełnień [50%]. Obie części oceniane są
osobno, zaś uzyskanie oceny dostatecznej z obu części jest warunkiem
niezbędnym uzyskania oceny pozytywnej na koniec kursu. Ocena
końcowa składa się w 35% z oceny z ćwiczeń oraz w 65% z egzaminu
właściwego. Czas trwania egzaminu: 2 godziny lekcyjne, egzaminy
odbywają się zgodnie z terminami sesji egzaminacyjnych. Powyższe
formy weryfikacji mogą być realizowane także w formie zdalnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Zarządzanie projektami
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.220.5c810f42c2322.21

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
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna genezę, historię i ewolucję polityki regionalnej
i strukturalnej UE Rozumie zasady i procedury aplikacji
o środki z funduszy strukturalnych UE Rozumie ogólną
strukturę programowania, wymienia podstawowe
zasady klasyfikacji terytorialnej regionów europejskich
Określa rolę funduszy strukturalnych w rozwoju
regionalnym

POL_K2_W01,
POL_K2_W06 projekt

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

Opracowuje poszczególne elementy wniosku
aplikacyjnego o dofinansowanie z funduszy
strukturalnych UE Interpretuje problemy źródłowe,
opracowuje wskaźniki pomiaru projektu Współdziała
w zarządzaniu projektem na każdym etapie cyklu
życia projektu

POL_K2_U06,
POL_K2_U07 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Przedstawia własne lub uczestniczy w projektach
społecznych obejmujących aplikację o dofinansowanie
z unijnych programów pomocowych Współdziała
w organizacjach pozarządowych aplikujących
o dotacje ze środków europejskich

POL_K2_K03,
POL_K2_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 20

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza i ewolucja polityki regionalnej
Ramy wdrażania funduszy strukturalnych UE w Polsce
Instrumenty funduszy strukturalnych
ERDF, EFS, Fundusz Spójności
Kształt polityki strukturalnej Unii Europejskiej w wybranych latach
Programowanie wsparcia funduszy strukturalnych
Budżet projektu: struktura
Montaż finansowy i podstawy kosztorysowania
Zasady kwalifikowania wydatków i montaż finansowy
Znaczenie biznesplanu, studium wykonalności
Procedury aplikacji i selekcji projektów
Zarządzanie i fazy cyklu życia projektu
Kontrola projektów strukturalnych
Monitorowanie i ewaluacja projektów
Obowiązki beneficjenta w zakresie zamówień publicznych projektu
Obowiązki beneficjanta w zakresie promocji projektu
Warsztaty projektowe: przygotowanie i prezentacja projektu (case study), praca w
grupach
Perspektywy reformy polityki strukturalnej UE

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt

Zaliczenie modułu odbywa się poprzez złożenie i zaprezentowanie
projektu zaliczeniowego (wniosku aplikacyjnego) Ocena pracy odbywa się
poprzez weryfikację: - treści przekazywane podczas wykładów, - wiedzy
uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych - treści prezentacji zaliczeniowej
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Polityka w przestrzeni medialnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.220.5cd559ab50061.21

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
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest przekazanie studentom wiedzy praktycznej z zakresu komunikowania politycznego i wykorzystywania
mediów w komunikacji politycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Rozumie na czym polega kontekst medialny
wydarzenia politycznego i ich wzajemna zależność POL_K2_W07 prezentacja
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W2 Zna systemowe i indywidualne instrumenty i metody
wpływania przez polityków na media POL_K2_W07 prezentacja

W3 Zna polski system medialny, jego genezę
i podstawowe cechy POL_K2_W01 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi analizować zależności pomiędzy narracją
medialną a wydarzeniami politycznymi POL_K2_U02 prezentacja

U2 Potrafi Interpretować konkretną narrację medialną
w kontekście politycznym POL_K2_U05 prezentacja

U3 Potrafi odróżniać narracje obiektywne
od zaangażowanych POL_K2_U05 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do samodzielnego analizowania narracji
medialnych POL_K2_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ma stanowić przygotowanie do samodzielnej pracy w charakterze
analityka procesów politycznych na potrzeby mediów, biznesu, partii politycznych
itp. Po zaliczeniu kursu student powinien posiadać wiedzę szerszą oraz pogłębioną
w odniesieniu do relacji media-polityka oraz umiejętność dostrzegania, obserwacji
i interpretacji procesów medialnych, pogłębioną i wzbogaconą o wyjaśnianie
wzajemnych relacji między mediami a innymi zjawiskami społecznymi. Powinien
być przygotowany do uwzględnienia roli mediów w realizowanych przez siebie
projektach społecznych.
W trakcie zajęć studenci analizują pod kierunkiem prowadzącego wybrane
narracje medialne, związane z określonymi wydarzeniami politycznymi (np.
konkretna kampania wyborcza) pod kątem wzajemnych relacji aktorzy polityczni-
aktorzy medialni i konfrontują poszczególne narracje z odpowiadającymi im
kontrnarracjami.

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

Metody nauczania:

analiza przypadków, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia prezentacja Przedmiot prowadzony jest w formule dyskusyjno-warsztatowej. Podstawą
zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Polityki europejskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.220.5cd559c0a3fe3.21

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z genezą i ewolucją polityk europejskich.

C2 Zapoznanie studentów z celami i zasadami polityk europejskich.

C3 Przedstawienie kompetencji instytucji UE i państw członkowskich w planowaniu i realizacji polityk europejskich.

C4 Uświadomienie studentom związków pomiędzy poziomem europejskim i krajowym w zarządzaniu i realizacji
polityk europejskich.

C5 Uświadomienie studentom wpływu polityk europejskich na życia społeczno-gospodarczego w państwach
członkowskich.

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 genezę, ewolucję, cele i zasady polityk wspólnotowych POL_K2_W04,
POL_K2_W06 egzamin

W2
podstawy prawne funkcjonowania Unii Europejskiej
i wpływ prawa unijnego na realizację polityk
europejskich na poziomie krajowym

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04,
POL_K2_W06

egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1 ocenić efektywność polityk wspólnotowych
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U06

prezentacja, egzamin

U2
wskazać związek pomiędzy politykami europejskimi
a krajowymi systemami gospodarczymi i społecznymi
z uwzględnieniem różnych perspektyw badawczych

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U04

prezentacja, egzamin

U3
określić rolę i zadania poszczególnych podmiotów
w procesie kształtowania i realizacji polityk
wspólnotowych

POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U06

prezentacja, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego wyrażania opinii na temat
efektywności poszczególnych polityk wspólnotowych

POL_K2_K02,
POL_K2_K04 prezentacja, egzamin

K2 aplikacji do instytucji i agencji zajmujących się
realizacją polityk wspólnotowych

POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

prezentacja, egzamin

K3
opracowywania na potrzeby podmiotów zewnętrznych
(państwowych i prywatnych) opinii i ekspertyz
z zakresu polityk wspólnotowych

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

prezentacja, egzamin

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

analiza problemu 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
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wspólna polityka rolna (WPR): geneza WPR, cele i zasady WPR, mechanizm cen w
ramach WPR (ceny: indykatywne, interwencyjne i importowe), FEOGA (geneza,
zadania, zmiany w 2007 r.), reformy WPR: reformy w latach 80., reforma
MacSharry'ego, Agenda 2000, reforma luksemburska (2003 r.), finansowanie
WPR, WPR w WRF 2021-27

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

2.
Wspólna polityka handlowa (WPH): autonomiczna WPH (strefa wolnego handlu,
unia celna, wspólny rynek, środki ochrony rynku wewnętrznego), traktatowa WPH
- partnerzy i stopnie preferencji handlowych;

W1, W2, U1, U3, K1, K3

3.

Polityka spójności: geneza polityki spójności (polityka regionalna i polityka
strukturalna), etapy rozwoju polityki spójności, cele polityki spójności w latach
1988-1999, cele polityki spójności w latach 2000-2006, cele polityki spójności w
latach 2007-2013, zasady polityki spójności, instrumenty polityki spójności:
fundusze – geneza i rozwój, Inicjatywy Wspólnotowe KE, instrumenty inżynierii
finansowej (JASPERS, JEREMIE, JESSICA), Strategia Lizbońska; polityka spójności w
WRF 2021-27

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

4.
Finansowanie UE – budżet UE: traktat luksemburski, traktat brukselski, system
zasobów własnych ( źródła dochodów budżetu), zasady sporządzania budżetu,
procedura uchwalania budżetu, wydatki z budżetu, płatnicy i beneficjenci netto;
WRF 2021-27

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

5.
Unia Gospodarcza i Walutowa (UgiW): założenia teoretyczne UGiW, plan Wernera,
plan Delorsa, etapy wprowadzania w życie UGiW, kryteria konwergencji, państwa
objęte derogacją i trwałą derogacją – różnica, Pakt Stabilności i Wzrostu; reformy
UGiW

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

6.
Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS): geneza EPS – komunikat KE z 12 maja
2004r., cele EPS, „kierunki” EPS – partnerzy wschodni i południowi, EPS a Rosja,
EPS a Turcja, EPS a Chorwacja, EPS a Szwajcaria, Norwegia i Islandia, instrumenty
EPS, finansowanie EPS; Nowa EPS

W2, U1, U3, K1, K3

7. Polityka konkurencji w ramach Jednolitego Rynku Wewnętrznego UE W1, W2, U1, U2, K1, K3

8. Polityka w zakresie ochrony środowiska; polityka klimatyczna UE W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

9. Znaczenie polityk europejskich z punktu widzenia interesów państw narodowych –
analiza porównawcza na podstawie wybranych państw członkowskich UE. W2, U1, K1, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja, egzamin Przedstawienie prezentacji oraz Uzyskanie min. 50%+1 punkt z
egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Analiza dyskursu medialnego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.220.5cd559bddf6e3.21

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
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Warsztat omawia wybrane zagadnienia związane z dyskursem języka oraz dyskursem medialnym, w którego
centrum znajduje się obraz. Celem kształcenia jest ukazanie zmienności i ukrytych znaczeń dyskursu zaczynając
od form językowych, zmiennych konwencji stylistycznych po analizę w jakim stopniu dyskurs jest odbiciem
a w jakim kształtuje wyobrażenia społeczne i wybory polityczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 71 / 229

W1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu,
z perspektywy historycznej i współczesnej rolę
człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcje
z najbliższym otoczeniem społecznym ze szczególnym
uwzględnieniem dyskursów, które maja wpływ
na kształtowanie się wyobrażeń społecznych oraz
osobistego światopoglądu.

POL_K2_W05 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi w pogłębionym stopniu zanalizować,
z perspektywy historycznej i współczesnej rolę
człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcje
z najbliższym otoczeniem społecznym, gospodarczym
i politycznym z perspektywy dyskursu i posiada
narzędzia analityczne, które pozwalają
na zdefiniowanie wpływu dyskursu na kształtowanie
się światopoglądu oraz pamięci indywidualnej
i zbiorowej.

POL_K2_U05 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do dalszego dokształcania,
uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia zawodowego
i poszerzania umiejętności społecznych szczególnie
w obszarze analizy dyskursu.

POL_K2_K01 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

analiza problemu 10

przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

- pojęcie dyskursu w odniesieniu do pojęć takich jak tekst, wypowiedź itp.

- specyfika dyskursu medialnego

- analiza dyskursu jako technika badawcza

- metody i narzędzia analizy dyskursu, ich zastosowanie w badaniach treści
medialnych

- charakterystyka języka mediów (w perspektywie diachronicznej i synchronicznej)
oraz jego tendencje rozwojowe

- różnice w polszczyźnie medialnej w zależności od rodzaju mediów

- wpływ języka mediów na polszczyznę ogólną

- wykorzystanie poznanych narzędzi do analizy poszczególnych aspektów
dyskursu medialnego.

- dyskurs medialny. Semiotyczne aspekty dyskursu: systemy znaczące; znak,
oznaka, symbol. Kod, język i metajęzyk.

-krytyczna analiza dyskursu. Wielkie Narracje dyskursu - dyskurs mniejszości,
historyczny.

-język audiowizualny jako język uniwersalny.

- analiza dyskursu populistycznego. 

-dyskurs a narracje social mediów

W1, U1, K1

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

warsztaty zaliczenie ustne, esej, prezentacja Obecność na zajęciach oraz esej lub prezentacja lub
zaliczenie ustne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych. 
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Gatunki wypowiedzi politycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.220.604e87761a689.21

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 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Pogłębienie wiedzy z zakresu komunikowania politycznego poprzez przekazanie wiedzy z zakresu gatunków
wypowiedzi politycznej.

C2 Wyrobienie umiejętności identyfikacji gatunków politycznych, a także wskazywania ich cech i funkcji.

C3 Zwiększenie kompetencji komunikacyjnej w zakresie komunikowania politycznego poprzez rozwój umiejętności
przygotowywania skutecznych wypowiedzi politycznych z uwzględnieniem reguł gatunkowych.

C4 Pogłębienie umiejętności krytycznej analizy wypowiedzi politycznych poprzez odniesienie ich do reguł
gatunkowych.

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 Zasady funkcjonowania gatunków politycznych
w przestrzeni komunikacyjnej. POL_K2_W07 zaliczenie na ocenę

W2 Współczesne tendencje rozwojowe języka polityki
i gatunków politycznych. POL_K2_W07 zaliczenie na ocenę

W3 Cechy i funkcje najważniejszych gatunków wypowiedzi
politycznych. POL_K2_W07 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Krytycznie analizować wypowiedzi polityczne
z uwzględnieniem wyznaczających je reguł
gatunkowych.

POL_K2_U06 zaliczenie na ocenę

U2 Przygotowywać poprawne, komunikatywne, skuteczne
wypowiedzi polityczne. POL_K2_U06 zaliczenie na ocenę

U3
Wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania
problemów związanych z pracą w instytucjach
medialnych i politycznych, a także w działalności
obywatelskiej.

POL_K2_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym
i politycznym w zakresie komunikowania politycznego POL_K2_K04 zaliczenie na ocenę

K2
Dalszego dokształcania, uzupełniania wiedzy oraz
doskonalenia zawodowego w zakresie komunikowania
politycznego.

POL_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie do zajęć 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie dyskursu politycznego.

Rola gatunku w komunikacji - gatunek jako element kompetencji komunikacyjnej.

Typologie gatunków politycznych - kryteria wyróżniania.

Ewolucja gatunków politycznych a zmiany w rzeczywistości społecznej i
politycznej.

Współczesne tendencje rozwojowe języka polityki i gatunków politycznych.

W1, W2, U3, K1, K2

2.

Gatunki polityczne a gatunki medialne.

Mediatyzacja polityki a zmiany w systemie gatunków politycznych.

Politainment i jego wpływ na gatunki polityczne.

Nowe media a gatunki polityczne.

W1, W2, U1, K1, K2

3.

Gatunki elitarne, hegemoniczne, petycyjne, asocjacyjne.

Gatunki normatywne, kognitywne, instrumentalne, ekspresywne

Gatunki tzw. folkloru politycznego (napisy na murach, dopiski na plakatach,
memy, dowcipy polityczne itd.)

W1, W3, U1, K2

4.

Krytyczna analiza wypowiedzi reprezentujących poszczególne gatunki polityczne,
ze szczególnym uwzględnieniem gatunków instrumentalnych i ekspresywnych,
takich jak: wywiad polityczny, dyskusja polityczna, debata, konferencja prasowa,
briefing, debata parlamentarna, przemówienie, expose, interpelacja, slogan, hasło
polityczne, reklama polityczna, orędzie, komentarz polityczny).

Samodzielne przygotowywanie wypowiedzi reprezentujących wybrane gatunki
polityczne.

W3, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

gra dydaktyczna, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę aktywność na zajęciach, przygotowanie wypowiedzi realizujących
założenia wybranych gatunków politycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Statystyka i demografia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.220.5cd559ae583a5.21

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu procesów demograficznych
i zjawisk ludnościowych oraz nabycie podstawowych umiejętności w zakresie posługiwania się metodami
statystycznymi w demografii

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu analizy
statystycznej i z dziedziny demografii POL_K2_W01 zaliczenie na ocenę
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W2 Student zna podstawowe metody i techniki stosowane
w analizie statystycznej POL_K2_W01 zaliczenie na ocenę

W3 Student zna polityczne, gospodarcze i społeczne
uwarunkowania i skutki procesów demograficznych POL_K2_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi zrealizować główne etapy badania
statystycznego POL_K2_U01 zaliczenie na ocenę

U2
Student analizuje zmiany zachodzące w ruchu
naturalnym i wędrówkowym ludności w skali świata
i w Polsce; wskazuje ich przyczyny i skutki

POL_K2_U05 zaliczenie na ocenę

U3

Student potrafi zastosować nabytą wiedzę z zakresu
demografii i metod analizy statystycznej
do przygotowania prac pisemnych, a także nabywa
umiejętność opracowania i prezentacji wyników
badań;

POL_K2_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do dalszego uzupełniania wiedzy
oraz doskonalenia umiejętności formułowania
i analizowania problemów badawczych z zakresu
statystyki i demografii,

POL_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie się do sprawdzianu 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

1.

Etapy badania statystycznego; Analiza struktury zbiorowości (miary przeciętne,
miary zmienności, miary asymetrii, miary koncentracji); Analiza współzależności
cech; Analiza dynamiki zjawisk; Interpretacja uzyskanych danych; Tworzenie
hipotez statystycznych i ich testowanie, Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem
programu SPSS; Główne teorie ludnościowe; Ruch naturalny ludności; Ruch
wędrówkowy ludności; Prognozy demograficzne; Polityka ludnościowa; Wybrane
problemy demograficzne Polski, UE i świata

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

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę zaliczenie pisemne lub na podstawie projektu przygotowanego
indywidualnie lub w grupie osób (temat uzgodniony z prowadzącą)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Polska debata polityczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.220.5cd559c20a679.21

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 Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z polską debatą polityczną w pespektywie historycznej i współczesnej.

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 pogłębionym stopniu,
z perspektywy historycznej i współczesnej rolę debaty
politycznej, która kształtuje światopogląd polityczny
oraz odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu się
światopoglądu obywateli.

POL_K2_W05 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi formułować własne opinie i poglądy,
przygotowywać wystąpienia ustne i prace pisemne
w języku polskim a także analizować, interpretować
i wykorzystywać treści przekazu medialnego
w debacie i działalności publicznej ze szczególnym
uwzględnieniem debaty politycznej.

POL_K2_U06 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do aktywnego uczestniczenia
w życiu społeczno-politycznym, monitorowania
i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze
publicznej. Posiada kompetencje erystyczne, które
pozwalają na wejście spór oparty na argumentach
z poszanowaniem stanowiska strony przeciwnej.

POL_K2_K04 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 10

przygotowanie do egzaminu 30

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
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1.

- Pojęcie debaty (różne rozumienie terminu)

- Komunikacja polityczna

- Polski dyskurs polityczny

- Bariery i szanse rozwoju polskiej debaty politycznej

- Aktorzy debaty politycznej: media, instytucje, obywatele

- Opinia publiczna

- Społeczne funkcje debaty publicznej

- Reguły i normy debaty publicznej

- Zmiany w przestrzeni medialnej a kształt debaty politycznej

- Główne wątki polskiej debaty politycznej

- Historia polskich debat politycznych

-Najważniejsze debaty polityczne w Polsce 

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, esej, prezentacja Obecność na zajęciach oraz prezentacja (30 minut) lub
esej lub zaliczenie ustne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych. 
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Polityka eksterminacyjna wobec narodu polskiego na tle porównawczym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.2A0.605684bddf962.21

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

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 zagadnieniami prawa międzynarodowego dotyczącego problemu ludobójstwa

C2 uświadomienie słuchaczom istnienia problemu ludobójstwa dokonywanego w różnym czasie i na różnych
kontynentach

C3 zapoznanie studentów z działaniami eksterminacyjnymi zaplanowanymi i przeprowadzonymi przez ZSRS
na Polakach

C4 zapoznanie studentów z działaniami eksterminacyjnymi zaplanowanymi i przeprowadzonymi przez Niemcy
hitlerowskie na obywatelach polskich

C5 zapoznanie studentów z działaniami eksterminacyjnymi zaplanowanymi i przeprowadzonymi przez ukraińskich
nacjonalistów na obywatelach polskich
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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 zagadnienia związane z prawem międzynarodowym
traktującym o zbrodniach ludobujstwa POL_K2_W03 prezentacja

W2
przyczyny polityczno-doktrynalne, które prowadziły
do realizacji działań eksterminacyjnych skierowanych
przeciwko narodowi polskiemu

POL_K2_W05 prezentacja

W3
ogrom strat jakie poniósł naród polski na skutek
działań eksterminacyjnych skierowanych przeciwko
niemu oraz dla czego należy pamiętać o tych
tragicznych wydarzeniach

POL_K2_W01 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać przyczyny dla których była realizowana
polityka eksterminacyjną wobec narodu polskiego POL_K2_U05 prezentacja

U2 wymienić przykłady akcji eksterminacyjnych
wymierzonych przeciwko narodowi polskiemu POL_K2_U05 prezentacja

U3
wskazać uwarunkowania, podobieństwa i różnice
pomiędzy aktami ludobójstwa dokonanego
na Polakach a innymi narodami lub grupami
etnicznymi

POL_K2_U03 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podejmowania rozmów i dyskusji na trudny temat
jakim jest zbrodnia ludobójstwa POL_K2_K04 prezentacja

K2 do udziału w projektach naukowo-badawczych POL_K2_K01,
POL_K2_K02 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

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
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. podstawy prawa międzynarodowego dotyczące ludobójstwa W1, U3, K2

2. ludobójstwo w historii W1, U3, K1, K2

3.
ludobójstwo wymierzone przeciwko narodowi polskiemu przez ZSRS (omówienie
zagadnienia: doktryna polityczna; wybrane przypadki: powszechny terror, akcja
polska NKWD, wywózki, łagry, zbrodnia katyńska, walka z polskim państwem
podziemnym, obława augustowska)

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

4.
ludobójstwo wymierzone przeciwko narodowi polskiemu przez Niemcy podczas II
w. św. (doktryna polityczna; wybrane przypadki: powszechny terror, zbrodnie
wojenne, wywózki na roboty, obozy koncentracyjne, kradzież polskich dzieci,
GPW, akcje przeciwko polskiej inteligencji)

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

5.
ludobójstwo wymierzone przeciwko narodowi polskiemu przez ukraińskich
nacjonalistów podczas II w. św. (doktryna polityczna; wybrane przypadki:
powszechny terror, rzeź wołyńska, działania w Małopolsce Wschodniej)

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

udział w badaniach, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja przedstawienie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Suwerenność państwa w zglobalizowanym świecie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.2A0.60568511ac055.21

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

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 przeanalizowanie sytuacji państwa w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Na konkretnych
przypadkach przedstawiony zostanie problem "wymywania suwerenności".

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student rozumie współczesne przemiany w państwie,
które prowadzą do "wymywania suwerenności".

POL_K2_W01,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

zaliczenie ustne, esej
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W2
Student zna konkretne przykłady sporu pomiędzy
państwem narodowym a ponadnarodowymi
organizacjami.

POL_K2_W01,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zinterpretować i ocenić przykłady
sporu pomiędzy państwem narodowym
a ponadnarodowymi organizacjami.

POL_K2_U02,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do pracy w międzynarodowym
otoczeniu gospodarczo-politycznym.

POL_K2_K01,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie pracy semestralnej 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.

[I] Wprowadzenie oraz analiza podstawowych pojęć; [II] Otoczenie prawne; [III]
Otoczenie instytucjonalne; [IV] Polityka klimatyczna UE a suwerenność państw;
[V] Rynek farmaceutyczny UE a bezpieczeństwo lekowe państw; [VI] Globalne
techno-koncerny a prywatność danych; [VII] Bezpieczeństwo w zglobalizowanym
świecie; [VIII] Prywatni kreatorzy reguł; [IX] Sport - rola UEFA i FIFA a federacje
narodowe; [X] Spór "globalistów" z "lokalistami".

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne, esej

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie eseju studentów oraz
egzaminu ustnego. Egzamin obejmują całość treści merytorycznych
modułu, na które składają się: treści przekazywane podczas wykładów,
wiedzy uzyskanej na podstawie samodzielnego studiowania materiałów
obowiązkowych. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem
sesji egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania państwa. 
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Veto players – gracze blokujący w systemach politycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.2A0.6056856d2bbd2.21

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

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 teorią graczy blokujących, przykładami graczy blokujących oraz
najważniejszymi wynikami badań w tym zakresie.

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 teorię graczy blokujących. POL_K2_W01,
POL_K2_W02 zaliczenie na ocenę
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W2 Student zna przykłady graczy blokujących w różnych
systemach politycznych.

POL_K2_W02,
POL_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W3 Student zna wyniki najważniejszych badań opartych
na teorii graczy blokujących.

POL_K2_W02,
POL_K2_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zidentyfikować graczy blokujących
w systemie instytucjonalnym oraz mechanizmy ich
oddziaływania na proces polityczny.

POL_K2_U01,
POL_K2_U04 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

analiza i przygotowanie danych 15

przeprowadzenie badań empirycznych 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. Teoria graczy blokujących G. Tsebelisa i jej późniejsze warianty W1, U1

2. Gracze blokujący w procedurze parlamentarnej W2, W3, U1

3. Weto ustawodawcze i inne narzędzia blokujące egzekutywy W2, W3, U1

4. Legislatura jako gracz blokujący w systemie trójpodziału władzy W2, W3, U1

5. Sądownictwo powszechne i konstytucyjne jako gracz blokujący W2, W3, U1

6. Gracze blokujący w ujęciu wertykalnym W2, W3, U1

7. Gracze blokujący poza formalnym systemem instytucjonalnym W2, W3, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę obecność, aktywność, projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym



Sylabusy 91 / 229

Utopias and anti-utopias
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.2A0.5cd55978717f9.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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 kursu jest zapoznanie studentów z pojęciami utopii i antyutopii w historii myśli politycznej w oparciu
o analizę wybranych tekstów zaliczanych do rzeczonych gatunków. Uczestnicy będą mogli zapoznać się
z problemem definiowania pojęcia utopii, przesuwalnością jej granic czasowych i treściowych, z wzajemną relacją
pojęć ideologii i utopii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zarys historii pojęć utopii i antyutopii POL_K2_W02,
POL_K2_W03 zaliczenie na ocenę

W2 wybrane przykłady literatury utopijnej i antyutopijnej POL_K2_W01,
POL_K2_W02 zaliczenie na ocenę

W3 znaczenie myśli utopijnej w kształtowaniu
nowoczesności

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 definiować pojęcia utopii i antyutopii
POL_K2_U01,
POL_K2_U03,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2 omawiać relacje między pojęciami utopii, antyutopii,
dystopii i ideologii

POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3 krytycznie analizować teksty źródłowe i komentarze
oraz formułować własne stanowisko

POL_K2_U01,
POL_K2_U07 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskusji nad możliwościami i ograniczeniami polityki POL_K2_K02,
POL_K2_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 25

przygotowanie do zajęć 25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

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 semantyczno-historyczne: pojęcia utopii, antyutopii, dystopii W1, U1, U2, K1

2. Utopizm w myśli starożytnej i średniowiecznej W1, W2, U3, K1

3. Narodziny i rozwój utopii wczesnonowożytnych W1, W2, W3, U3, K1
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4. Utopie okresu Oświecenia W2, W3, U3, K1

5. Pojęcie postępu a utopizm W2, W3, U2, U3, K1

6. Ideologia a utopia W1, W3, U2, U3, K1

7. Utopie a ustroje totalitarne W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

8. Technologia jako utopia i antyutopia W2, W3, U2, U3, K1

9. Antyutopie w literaturze dwudziestego wieku W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

10. Współczesne polityczne dystopie W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę obowiązkowy udział w zajęciach; aktywny udział w zajęciach; znajomość
wymaganych tekstów;

Wymagania wstępne i dodatkowe
English level B1
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Ethics and International Relations
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.2A0.5cd559b92e482.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

C2 Rozpoznawanie etycznego wymiaru procesów międzynarodowych i stosowanie argumentacji etycznej na rzecz
ich rozwiązania.

C3 Rozpoznawanie etycznego wymiaru procesów międzynarodowych i stosowanie argumentacji etycznej na rzecz
ich rozwiązania.

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 systemy normatywne kształtujące stosunki
międzynarodowe POL_K2_W03 zaliczenie pisemne,

projekt

W2 Zna główne teorie etyczne i ich zastosowanie
do dziedziny SM

POL_K2_W02,
POL_K2_W03

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi analizować SM z perspektywy etyki
międzynarodowej i etyki globalnej.

POL_K2_U02,
POL_K2_U03

zaliczenie pisemne,
projekt

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

POL_K2_U03,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

projekt

U3 Potrafi prezentować swoje stanowisko, formułować
argumenty i je uzasadniać

POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

POL_K2_K01,
POL_K2_K03 projekt

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

POL_K2_K02,
POL_K2_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

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

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. Wstęp: główne teorie etyczne W1, W2

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

3. Międzynarodowe prawa człowieka i godność W1, U1, U3, K2
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4. Globalne nierówności ekonomiczne i sprawiedliwość globalna. W2, U1, U2, K2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
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Soft Power, Smart Power
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.2A0.605a5d076f3fa.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest omówienie różnych aspektów soft power i smart power jako ważnego instrumentu
wykorzystywanego przez państwa i podmioty pozapaństwowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student knows and understand definitions of soft
power, smart power, hard power and its role in
International Relations.

POL_K2_W05,
POL_K2_W06 prezentacja
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student understand basic and fundamental role of
culture and its influence on politics and international
relations.

POL_K2_U05,
POL_K2_U07 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student is able to analyze different types of soft
power, smart power.

POL_K2_K02,
POL_K2_K04 prezentacja

K2 Student knows various theories of power and their
relevance for security issues.

POL_K2_K01,
POL_K2_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 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. Hard Power, the Cold war paradigm and the post-Cold War paradigm change W1

2. Soft power, Smart power, Hard power: a theoretical grasp W1, U1

3. Attraction rather than coercion: Types of influence in world politics W1, U1, K1, K2

4. Public diplomacy and soft power U1

5. Digital diplomacy K1

6. Old and new diplomacy K1

7. Soft power and global environment U1, K2

8. Law, ideas, culture as an instrument of power U1, K2

9. Soft power of different countries and territories U1, K2

10. The soft power ranking of countries U1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja Regular class attendance (possible max. 2 absences), active participation
in class discussion, preparation and presentation of the group project.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
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NATO comprehensive operations planning workshop
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.2A0.605a6c9138d0f.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

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

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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 przedstawienie oraz przedyskutowanie zaangażowania sił zbrojnych w reagowanie kryzysowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna i rozumie geneze ̨i nature ̨współczesnej strategii
kompleksowego podejścia (comprehensive approach)
NATO

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

projekt, aktywność na
zajęciach
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W2 zna i rozumie podejście planistyczne NATO do operacji
militarnych prowadzonych w złożonym środowisku

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

projekt, aktywność na
zajęciach

W3 zna i rozumie geneze ̨i nature ̨doktryny współpracy
cywilno-wojskowej (civil-military cooperation) NATO

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

projekt, aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi wykorzystac ́podstawowe narzed̨zia procesu
planowania kryzysowego NATO

POL_K2_U01,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

projekt, aktywność na
zajęciach

U2
potrafi analizowac ́scenariusze oraz efekty kampanii
militarnych posługujac̨ sie ̨podstawowymi narzed̨ziami
planowania kryzysowego NATO

POL_K2_U01,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

projekt, aktywność na
zajęciach

U3
potrafi zidentyfikowac ́implikacje podejścia
kompleksowego we współcześnie stosowanych
strategiach reagowania kryzysowego

POL_K2_U01,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

projekt, aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest gotów do poszukiwania informacji i krytycznego
podejścia do znalezionych źródeł POL_K2_K01 projekt, aktywność na

zajęciach

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie raportu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

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



Sylabusy 102 / 229

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot obejmuje nastep̨ujac̨e treści: Effects-Based Approach to Operations i
podejście kompleksowe do operacji wspierajac̨ych pokój, Dyrektywa Planowania
Kompleksowych Operacji NATO, schematy PMESII i ASCOPE, współpraca cywilno-
wojskowa NATO, wykorzystanie sił zbrojnych w w wewnet̨rznym wymiarze
bezpieczeństwa.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, aktywność na zajęciach Aktywnośc ́na zajec̨iach i przygotowanie projektu grupowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Język angielski na poziomie B1 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR))
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American Government and Politics
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.2A0.5cd42cb6cdfb9.21

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z systemem politycznym Stanów Zjednoczonych - poczynając
od rozwiązań ustrojowych, poprzez praktykę polityczną funkcjonowania instytucji i aktorów politycznych
na poziomie federalnym (Kongres, prezydentura, Sąd Najwyższy, administracja, partie polityczne, grupy nacisku),
jak i stanowym (legislatury, egzekutywy, sądy stanowe, partie stanowe, samorządy, wyborcy), po najważniejsze
nurty w badaniach.

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 ustrój i kompetencje najważniejszych
instytucji politycznych na szczeblu federalnym
i stanowym

POL_K2_W02 zaliczenie ustne

W2
student zna podstawowe zasady amerykańskiego
prawa konstytucyjnego i rozumie ich wpływ
na politykę

POL_K2_W03 zaliczenie ustne

W3 student zna uwarunkowania instytucjonalne działania
partii i grup nacisku POL_K2_W02 zaliczenie ustne

W4
student zna mechanizmy kształtujące procesy
decyzyjne (formalne i nieformalne) w polityce
amerykańskiej

POL_K2_W04 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student potrafi wyszukiwać informacje dotyczące
polityki amerykańskiej (projekty ustaw, akty
wykonawcze prezydenta, decyzje sądowe) i je
interpretować w podstawowym zakresie

POL_K2_U03 zaliczenie ustne

U2
student potrafi interpretować procesy zachodzące
w polityce amerykańskiej oraz dostrzegać związek
między nimi a środowiskiem instytucjonalnym

POL_K2_U03 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest gotów do samodzielnej krytycznej oceny
trendów zachodzących w polityce USA POL_K2_K04 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza aktów normatywnych 15

analiza orzecznictwa 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

przygotowanie do egzaminu 15

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. The Constitution and basic framework of government W1, W2, U1, U2, K1

2. Congress – the institutional perspective: organization and procedure W1, W2, W4, U1, U2, K1

3. Congress – the empirical perspective W4, U1, U2, K1

4. The Presidency – powers and role W1, W2, U1, U2, K1

5. The Presidency – political practice W4, U1, U2, K1

6. Judiciary and its political impact W1, W2, U1, U2, K1

7. Administrative state – the headless fourth branch? W1, W3, W4, U1, U2, K1

8. Checks and balances – theory and practice W1, W2, W4, U2, K1

9. American Federalism W1, W2, U2, K1

10. State and local governments W1, W2, W4, U1, U2, K1

11. Elections and electoral politics W1, W3, W4, U1, U2, K1

12. Parties and interest groups W3, W4, U1, U2, K1

13. American foreign policy – institutional framework W1, W4, U2, K1

14. National security law and institutions W1, W4, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne oral examination

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2
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Correlation between media system and national security
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.2A0.5cd5598cc9dbe.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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z szeroko rozumianymi powiązaniami pomiędzy systemem medialnym a pojęciem
bezpieczeństwa narodowego.

C2 Uświadomienie słuchaczom subtelności powiązań i wzajemnego przenikania się obszarów związanych z wolnością
słowa a obszarami ograniczanymi dla potrzeb bezpieczeństwa narodowego

C3 Zapoznanie studentów z przemianami w polskim systemie prawnym w obszarze funkcjonowania mediów
w kontekście bezpieczeństwa narodowego oraz stabilności politycznej.

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
Rozszerza wiedzę z zakresu bezpieczeństwa
narodowego poprzez analizę teksów anglojęzycznych
z tego obszaru.

POL_K2_W01,
POL_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

Posiada podstawowe informacje na temat
transformacji polskiego systemu medialnego
w kontekście wykorzystywania go do umacniania
pozycji władzy i stabilizacji bezpieczeństwa
narodowego w myśl władzy w okresie PRL

POL_K2_W03,
POL_K2_W04,
POL_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

Rozszerza wiedzę na temat sposobów wykorzystania
mediów do poprawiania bezpieczeństwa narodowego,
w tym widzi różnicę między realną gwarancją wolności
a manipulowaniem tym pojęciem w krajach
niedemokratycznych

POL_K2_W04,
POL_K2_W05,
POL_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi posługiwać się podstawową
terminologią z zakresu bezpieczeństwa narodowego
w języku angielskim

POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2 Student potrafi współpracować z grupą podczas
wykonywania prac zespołowych w trakcie zajęć

POL_K2_U02,
POL_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3
Student potrafi dokonać wstępnej analizy systemów
prawnych w obszarze wolności mediów w wybranych
krajach.

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do rozwijania swojej znajomości
języka oraz wykorzystania swojej wiedzę
i umiejętności do wykonania samodzielnego projektu
dotyczącego wybranego zagadnienia związanego
z bezpieczeństwem narodowym

POL_K2_K01,
POL_K2_K03 projekt, prezentacja

K2
Student jest gotów do rozszerzania swojej wiedzy oraz
rozwijania umiejętności językowych, by móc w pełni
korzystać z literatury anglojęzycznej

POL_K2_K01 zaliczenie na ocenę,
projekt

K3
Student jest gotów do koordynowania pracy w grupie,
której powierzono wykonanie analizy na określony
temat lub stworzenie projektu zespołowego.

POL_K2_K03,
POL_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

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.

Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności czytania,
mówienia oraz rozumienia ze słuchu wypowiedzi w języku angielskim z zakresu
tematyki bezpieczeństwa narodowego. Czytane będą artykuły prasowe oraz
naukowe z tego obszaru. Studenci będą również słuchać wybranych fragmentów
nagrań radiowych oraz telewizyjnych. Każdej ze wspomnianych form kontaktu z
oryginalnymi wypowiedziami w języku angielskim towarzyszyć będą ćwiczenia
leksykalno -gramatyczne mające na celu utrwalenie poznanego słownictwa,
zwrotów oraz struktur.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, wykład
konwersatoryjny, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w
zajęciach, dopuszczalne są nie więcej niż 2 nieobecności. Każdy
student zobowiązany jest również do opracowania wybranego
artykułu anglojęzycznego 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
pisemnym zaliczeniem końcowym. Forma zaliczenia- ustna.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
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NATO and Transatlantic Security in 21 century
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.2A0.605554d87d317.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

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

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 wprowadzenie studentów do analizy współczesnego środowiska transatlantyckiego, koncentrując się na
strategicznych relacjach w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

C2 dostarczenie studentom podstawowych narzędzi do analizy i zrozumienia obecnej sytuacji bezpieczeństwa NATO,
strategicznych zagrożeń i wyzwań, przed którymi stoją partnerzy euroatlantyccy.

C3 Analiza podstawowych interesów i wartości członków NATO oraz wniosków płynących z ewolucji transatlantyckich
stosunków w XXI wieku

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 terminy z zakresu bezpieczeństwa
euroatlantyckiego, w tym NATO

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04

raport

W2 specyfikę relacji w ramach struktur NATO
w historycznym i współczesnym jej wymiarze

POL_K2_W01,
POL_K2_W03,
POL_K2_W05

projekt

W3 rolę NATO w systemie bezpieczeństwa
transatlantyckiego

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W05

projekt, raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować główne zagrożenia dla bezpieczeństwa
transatlantyckiego, NATO i jej członków

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

projekt, raport

U2
przygotować ustną i pisemną wypowiedź na tematy
dotyczące współczesnych aspektów funkcjonowania
NATO i wyzwań dla bezpieczeństwa transatlantyckiego

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przygotowania prezentacji eksperckiej (indywidualnej
lub grupowej) na wybrany temat z zakresu
problematyki NATO i bezpieczeństwa
transatlantyckiego

POL_K2_K02,
POL_K2_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

konsultacje 10

przygotowanie ekspertyzy 20

przygotowanie projektu 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
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Bezpieczeństwo transatlantyckie - podstawowe pojęcia W1, U1

2. Wprowadzenie do roli NATO w systemie bezpieczeństwa transatlntyckiego W1, W3, U1

3. Ewolucja NATO - ujęcie historyczne (zajęcia 3-4) W1, W2, U1

4. Zagrożenia dla NATO - aspekty militarne W2, W3, U1, U2

5. Zagrożenia dla NATO - aspekty niemilitarne W1, W2, W3, U1, U2

6. Analiza raportów eksperckich - wstęp do przygotowania prac studenckich W2, W3, U1, U2, K1

7. symulacja obrad Rady Północnoatlantyckiej (3 spotkania po 2h) W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, seminarium, metoda projektów,
analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, raport Notatka informacyjna na zadany temat (50%); Aktywne (ustne i pisemne)
uczestnictwo w symulacji na zajęciach (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca czynny udział w zajęciach
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International Relations In the Asia-Pacific
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.2A0.5cd559f607090.21

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

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

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_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2 the regional system, its evolution and main actors in
the region

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

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

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4 IR participants and current events in the Asia-Pacific
Regio

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2 present knowledge based opinions, exchange them,
defend his thesis during discussions

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 develop his knowledge and skills in the related area POL_K2_K01,
POL_K2_K02 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.

1. Course introduction

2-3. Theoretical background

D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 3: A. Acharya, Thinking Theoretically about
Asian IR

M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Application of International Relations Theories in Asia and Africa, Peter Lang Verlag, Berlin 2019: CHAPTER 3: M. Grabowski, T.
Pugacewicz, Ways of Application of Western IR Theories in Asia and Africa.

M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Application of International Relations Theories in Asia and Africa, Peter Lang Verlag, Berlin 2019: CHAPTER 4: M. Grabowski,
International Relations Theory Development in Asia

4. Overview of the history of the region

D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 2 S. Kim, The Evolving Asian System: Three
Transformations

M. Beeson, Regionalism and Globalization in East Asia: Politics, Security, and Economic Development, Palgrave 2014, CHAPTER 2: Northeast Asia and the Weight of
History

5. Political systems in the Asia-Pacific

X. Huang, J. Young, Politics in Pacific Asia: An Introduction, Palgrave 2017: CHAPTER 3: Types of States in Pacific Asia.

W. Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009: CHAPTER 7: W. Case, Democracy and Security
in East Asia.

6. Geography and geopolitics of the region

D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 1: D. Shambaugh, International Relations in
Asia: A Multidimensional Analysis.

S. Pekkanen, J. Ravenhill, R. Foot (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: CHAPTER 37: J. Lind,
Geography and the Security Dilemma in Asia.

7. Economic situation in the Asia-Pacific

W. Ming, The Political Economy of East Asia: Striving for Wealth and Power, CQ Press, Washington 2008. CHAPTER 2: The East Asian National Systems of Political
Economy

M. Grabowski, P. Laidler (eds.), Global Development Policy in the 21st Century: New Challenges, Peter Lang Verlag, Berlin 2018, CHAPTER: M. Grabowski, S. Wycislak: The
Impact of the Asian Economic Crises 1997–1998 and 2008–2009 on Regional Security and Development, on-line:
https://www.academia.edu/40398737/The_Impact_of_the_Asian_Economic_Crises_1997_1998_and_2008_2009_on_Regional_Security_and_Development_co-authored_with
_S%C5%82awomir_Wyci%C5%9Blak_

8. Regional economic integration

M. Beeson, Regionalism and Globalization in East Asia: Politics, Security, and Economic Development, Palgrave 2014, CHAPTER 9: East Asia and the Global Economy

Ch. Dent, East Asian Regionalism, Routledge, New York 2017, 2nd edition, CHAPTER 4: East Asia and Asia-Pacific Trans-Regionalism

9. Demography of the Asia-Pacific

Bertrand J., Laliberte A. (eds.), Multination States in Asia: Accommodation or Resistance, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

10-11. Socio-cultural and religious characteristic of the region

S. Pekkanen, J. Ravenhill, R. Foot (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: 33: Kim. D. Reimann.
Environment, Human Security, and Cooperation in Asia

12. Outline of the strategic situation

D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 15: R. Cossa, Security Dynamics in East Asia:
Geopolitics vs. Regional Institutions.

S. Pekkanen, J. Ravenhill, R. Foot (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: CHAPTER 27: M. Taylor
Fravel: Territorial and Maritime Boundary Disputes in Asia

13. The People’s Republic of China – a rising power of the region

D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 6: Ph. Saunders, China’s Role in Asia:
Attractive or Assertive?

S. Pekkanen, J. Ravenhill, R. Foot (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: CHAPTER 20: The Domestic
Context of Chinese Foreign Security Policies;

14. Role of Japan in regional policy since 1945

Shambaugh D., Yahuda M. (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 8: M. Green, Japan’s Role in Asia: A Rising
Regional Power

Pekkanen S., Ravenhill J., Foot R. (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: CHAPTER 8: Japan’s Foreign
Economic Policies; CHAPTER 19: Japan’s Foreign Security Relations and Policies.

15. Korean Peninsula – rising threat and chances for unification.

D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 12: S. Snyder, The Korean Peninsula and
Northeast Asian Stability

S. Pekkanen, J. Ravenhill, R. Foot (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: CHAPTER 22: Strong,
Prosperous, or Great? North Korean Foreign and Security Policies; CHAPTER 23: South Korea’s Foreign Relations and Security Policies.

16. United States as crucial factor of regional interactions

D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 4: The United States in Asia: Durable
Leadership.

R. Sutter, The United States and Asia: Regional Dynamics and Twenty-First-Century Relations, Rowman and Littlefield, Lanham 2019: CHAPTER 4: Asia, Obama’s
Rebalance, and the Ascendance of Donald Trump.

17. Secondary powers of the region – India, European Union, Australia and Russia

D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 7: India’s Role in Asia: A Rising Regional
Power, CHAPTER 5: Europe’s Role I Asia: Durable Leadership; CHAPTER 10: Australia’s Choices in the Asian Century

18. Regional organizations (APEC, ASEAN, APT, EAS, ARF, ASEM, SAARC, SCO).

M. Beeson, Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC and Beyond, Routledge, London-New York 2009 CHAPTER 11: The Evolution of East Asian Regionalism

Ch. Dent, East Asian Regionalism, Routledge, New York 2017, 2nd edition: CHAPTER 3: Regionalism in Southeast Asia and Northeast Asia.

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

Metody nauczania:

udział w badaniach, metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, seminarium, 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 - 25 000 characters, topic must be
agreed with the lecturer in advance, Chicago Manual Style of citation
applies).

Wymagania wstępne i dodatkowe
class participation obligatory/obecność obowiązkowa, English level - at least B1



Sylabusy 116 / 229

Les défis de la diplomatie contemporaine
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.2A0.605a6ee33bc34.21

Języki wykładowe
Francuski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cette conférence a pour but a la fois de présenter les problemes et enjeux geopolitiques mais egalement
comprendre la diplomatie comme un vecteur essentiel de l’action politique. L’analyse consernera la politique
étrangère des grandes puissances aux niveaux mondial et régional ainsi que leurs strategies dans des contextes
multilatéraux et bilatéraux. L’auditoire découvrira les conditions de la géopolitique internationale et les intérêts
des principaux acteurs. L’objectif de ce module est de doter les étudiants d’une compréhension moderne des
intérêts et responsabilités des puissances dans l’ordre et la sécurité internationale. Grâce à une approche
analytique et une approche systémique les participants devront aqueirir les compétences nécessaires pour
etablir un prognostic sur l’activités des puissances sur la scène internationale et d’évaluer leur l’impact sur
l'équilibre général des forces au XXIe siècle.

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

L’étudiant a une bonne connaissance du
fonctionnement et de l’evolution des relations
internationales, et de mots clé (la terminologie) qui
sont essentiel pour definir et comprendre la discipline
L’étudiant maitrise et sait identifier le processus
d’interdépendance dans les relations internationales
contemporaines entre les superpuissances et son
implications pour la géopolitique et la sécurité
internationale mondiale

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W03

esej, prezentacja

W2
Il connaît le rôle de la diplomatie dans les relations
internationales contemporaines L’étudiant comprend
et est capable d’expliquer les mechanismes de la
géopolitique

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

L’étudiant est capable d’analyser et d’évaluer l’impact
des grandes puissances sur la sécurité internationale Il
peut identifier l’origine des menaces sur la sécurité
internationale et interpréter les relations de cause à
effet des décisions des décideurs

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

esej, prezentacja

U2
Il peut interpréter de manière indépendante les
événements de la diplomatie moderne et l’influence
des principaux acteurs sur l’evolution de l’ordre
international

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

L’étutiant est prêt à s’engager dans une activité
professionnelle de la fonction publique ou dans une
organisation (gouvernementale et non
gouvernementale) structurante de la politique et de la
sécurité internationales Il est capable d’apprecier par
lui-même l’évolution de la situation politique
internationale

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

esej, prezentacja

K2
Il est prêt à jouer un rôle dans la societé en diffusant
sa compréhension et son analyse des mécanismes de
la realité du monde diplomatique

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 60

przygotowanie do zajęć 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

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.

Le concept, les objectifs, le « leadership » et la nature changeante de la
diplomatie moderne

La crise du multilatéralisme?: Les organisations internationales en tant que
fondement de la diplomatie mondiale

W1, W2, U1, K2

2.
Les États-Unis: hégémonie et rivalité sur la scène internationale, Quo Vadis
América ?

Stratégies transatlantiques: les États-Unis, l’Europe et l’avenir de l’Occident
W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Le rôle et l’importance de l’Indo-Pacifique dans la rivalité des superpuissances

La Chine: un nouveau leadership dans la gestion mondiale

L’Inde: puissance „émergente”

La perspective japonaise: trouver l'équilibre des forces entre soft et hard power

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.
L’Union européenne: un acteur mondial ou solitude stratégique

Le rôle de la France et de la Grande-Bretagne dans la construction de l’ordre
international

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

L’importance grandissante et l’ambition croissantes de la Russie dans la politique
internationale

La dynamique des relations entre États-Unis – UE – Chine – Russie et l’impact sur
la securité internationale

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

La région du golfe Persique: une région stratégique pour le monde? L’engagement
americain et chinois et son impact sur la situation internationale

Le rôle de l’Afrique dans le paysage géopolitique international

Le réchauffement climatique dans l’Arctique : enjeux d’une nouvelle rivalité
géopolitique

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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



Sylabusy 119 / 229

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty esej, prezentacja
Préparation d'une présentation multimédia (ou d’un essai) sur la politique
étrangère en se basant sur un pays choisi (lors de la session d’examen).
L'étudiant prend part à une discussion pendant les cours.
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Desafíos globales para las próximas décadas
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.2A0.605a6f82b34ca.21

Języki wykładowe
Hiszpański

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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 doskonalenie słownictwa kierunkowego w języku hiszpańskim związanego aktualnymi
i przyszłymi wyzwaniami współczesnego świata

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna aktualne wyzwania współczesnego świata POL_K2_W05 zaliczenie na ocenę



Sylabusy 121 / 229

W2 Student rozumie uwarunkowania i skutki
najważniejszych wyzwań współczesnego świata POL_K2_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student identyfikuje główne wyzwania współczesnego
świata, wskazuje przyszłe wyzwania i uzasadnia swój
wybór, a także ocenia stosowane sposoby
przeciwdziałania negatywnym skutkom tych wyzwań

POL_K2_U01 zaliczenie na ocenę

U2
Student selekcjonuje informacje i przygotowuje
wypowiedzi na temat aktualnych i przyszłych wyzwań
współczesnego świata w języku obcym

POL_K2_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do dalszego uzupełniania wiedzy
oraz doskonalenia umiejętności analizowania
współczesnych i przyszłych wyzwań współczesnego
świata

POL_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 15

przygotowanie do zajęć 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

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.

Najważniejsze wyzwania współczesnego świata u progu XXI wieku; Państwa
dysfunkcyjne; Kwestia dostępu do zasobów; Wyzwania związane ze środowiskiem
naturalnym; Wyzwania demograficzne i epidemiologiczne; Podział świata na
bogatą Północ i biedne Południe; Nowoczesne technologie - szanse i wyzwania;
Terroryzm międzynarodowy; Transnarodowa przestępczość zorganizowana;
Współpraca międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania problemom globalnym;
Prognozowane wyzwania współczesnego świata w najbliższych dekadach

W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę
obecność na zajęciach, udział w dyskusji, przygotowanie dłuższej
wypowiedzi (opcjonalnie z prezentacją) odnośnie problematyki zajęć
(temat uzgodniony z prowadzącą)

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B1
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Polski system medialny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.240.604e8ef41a909.21

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest ukazanie roli mediów w Polsce w perspektywie historycznej oraz wpływie jakie mają
na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego współcześnie.

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 wiodącą rolę mediów
we współczesnym świecie ich oddziaływanie
na wybory społeczne i polityczne. Student zna
podstawowe pojęcia dotyczące systemu medialnego
w Polsce, jego prawnego umocowania w perspektywie
historycznej i współczesnej.

POL_K2_W07 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi ukazać rolę pluralistycznych mediów
w Polsce. Ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.

POL_K2_U05 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do aktywnego uczestniczenia
w życiu społeczno-politycznym, monitorowania
i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze
publicznej ze szczególnym uwzględnieniem sfery
polskiego systemu medialnego.

POL_K2_K04 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie eseju 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podczas wykładu zostaną omówione procesy transformacji systemów medialnych
w Polsce, z uwzględnieniem ich prawnych, politycznych i ekonomicznych
konsekwencji. Analizie specyfiki i struktury rynku medialnego, towarzyszyć będzie
omówienie ustawodawstwa medialnego, dotyczących tworzenia polityki
medialnej.

Tematyka wykładu obejmuje analizę statusu prawnego, linii programowej oraz roli
prasy radia i telewizji w systemie politycznym i medialnym PRL, a także
przedstawia główne etapy transformacji mediów w Polsce po roku 1989, z
uwzględnieniem jej prawnych, politycznych i ekonomicznych konsekwencji.

Celem wykładu jest przedstawienie głównych kierunków polityki państwa w
dziedzinie mediów elektronicznych, w kontekście europejskiej polityki
audiowizualnej, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań legislacyjnych
dotyczących nowelizacji ustaw medialnych w Polsce w latach 2015-2016 oraz
działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako organu konstytucyjnego.

Tematy zajęć, cykl 2019/2020 (część tematów realizowanych będzie na więcej niż
jednych zajęciach):

1. Trzy modele systemów medialnych wg. Hallina i Manciniego

2. Modele mediów publicznych w Polsce.

3. Ograny regulacyjne dla rynków mediów elektronicznych.

4. Rynki prasy codziennej.

5. Rynek telewizyjny w Polsce. 

6. Rynek prasy społeczno-politycznej.

7. Zarys systemu medialnego PRL.

8. Zarys transformacji systemu medialnego PRL.

9. Rynek prasy we współczesnej Polsce.

10. Rynek telewizji we współczesnej Polsce.

11. Rynek radiowy we współczesnej Polsce.

12. "Nowe media masowe" - koncerny multimedialne, nadawcy OTT, stramingowi i
nowe zjawiska w komunikacji masowej.

W1, U1, K1

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 na zajęciach oraz esej lub prezentacja (30
minut) lub zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych.
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Socjologia polityki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.240.5cd559b99c328.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o polityce i administracji

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

Okres
Semestr 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

Kurs jest wprowadzeniem do socjologii polityki zajmującej się przede wszystkim zachowaniami politycznymi.
Tematyka wykładów i ćwiczeń skupia się wokół uwarunkowań społeczno-kulturowych kształtujących jednostki,
i w ten sposób wpływających na działania polityczne podejmowane później przez nie w życiu społecznym.
Jednostki w ramach kursu ujmowane są jako „społeczne twory”, formowane przez systemy: społeczno-kulturowy
i instytucjonalny, ale zarazem zmieniające owe systemy, przez swoje działania społeczne. Kurs jest propozycją
spojrzenia na zachowania polityczne poprzez kulturową perspektywę. Ze względu na wybraną płaszczyznę,
omawianie wymiaru instytucjonalnego, czyli kształtu, roli i wpływu instytucji politycznych, tj.: społeczeństwa
obywatelskiego, państwa, partii politycznych, ruchów społecznych, elit politycznych, opozycji, itd., na zachowania
polityczne zostało ograniczone i znajduje się literaturze obowiązującej do egzaminu.

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 formy wyznaczenia przedmiotu
badań socjologii polityki POL_K2_W01 egzamin pisemny,

zaliczenie

W2
Posiada wiedzę na temat politologii empirycznej
i podstawowych jej kategorii badawczych
i teoretycznych

POL_K2_W01 egzamin pisemny,
zaliczenie

W3 Zna podstawowe związki pomiędzy politologią
a socjologią polityki

POL_K2_W01,
POL_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Zna różnice między podstawowymi kategoriami
temporalnymi, czasami: ilościowym, jakościowym,
cyklicznym, linearnym, wahadłowym, spiralnym,
społecznym, politycznym oraz różnice między
podstawowymi kategoriami temporalnymi, czasami:
ilościowym, jakościowym, cyklicznym, linearnym,
wahadłowym, spiralnym, społecznym, politycznym.
Zna inne problemy związane z przekształceniami
polityki w ponowoczesności, potrafi je analizować.

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi analizować niektóre procesy i zjawiska
w ponowoczesnym świecie, wpływające
na zachowania polityczne oraz zmierzające
do przekształceń organizacji instytucji społeczno-
politycznych

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2 Potrafi analizowac współczesne kryzysy społeczne
i polityczne

POL_K2_U01,
POL_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3 Potrafi opisywac przekształcenia współczesnej polityki POL_K2_U01,
POL_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

POL_K2_K01 egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 15

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 50

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
145

ECTS
5.0
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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.

Tematyka wykładów:
I. Przedmiot badań dyscypliny. Rzeczywistość społeczno-polityczna jako przedmiot
badań socjologii polityki. Jednostka a przedmiot badań socjologii polityki,
Socjologia polityki a politologia. Zachowania polityczne. Zarys historii socjologii
polityki.
II. Socjalizacja polityczna. Społeczne podstawy życia politycznego. Zmiana, jako
element ciągłej socjalizacji politycznej. Podstawowe instytucje socjalizacji
politycznej. Dynamika socjalizacji, wpływ wydarzeń historycznych, wielkich
jednostek, instytucji politycznych.
III-IV. Kultura polityczna a zachowania polityczne. Kultura polityczna i jej typy.
Kultura polityczna społeczeństw demokratycznych. Przekształcenia kultury
politycznej w ponowoczesności.
V-VI. Kultura zaufania i nieufności a zachowania polityczne. Podstawowe źródła
kultury zaufania. Funkcje i dysfunkcje kultury zaufania. Zaufanie a zaangażowanie
polityczne. Nieufność między grupami społecznymi. Paranoja zbiorowa.
VII. Kultura skandalu politycznego a zachowania polityczne. Społeczeństwo
skandalu politycznego. Funkcje i dysfunkcje skandalu politycznego.
VIII-IX. Opinia publiczna a zachowania polityczne. Nowe media. Komunikacja
polityczna. Związki między opinią publiczną a polityką. Znaczenie opinii
publicznej.
X. Dyskurs publiczny, polityczny a zachowania polityczne. Dyskurs publiczny.
Dyskurs polityczny. Dominujące mechanizmy dyskursu publicznego. Wpływ
dyskursu na zachowania polityczne.
XI-XII. Pamięć społeczna a zachowania polityczne. Pamięć społeczna a pamięć
zbiorowa. Społeczne ramy pamięci. Polityka historyczna. Wielość pamięci
społecznych. Polityka pamięci a władza.
XIII. Czas społeczny a zachowania polityczne. Czas ilościowy a czas jakościowy.
Czas w nowoczesności a polityka. Czas - zmiana społeczna – ciągłość – zerwanie
ciągłości. Polityczne funkcje czasu społecznego. Szybkość zmiany a przywództwo
polityczne.
XIV. Czas społeczny w ponowoczesności. Zmiana czasu w ponowoczesności. Czas
linearny a czas cykliczny. Wymiary temporalne w ponowoczesności.
Epizodyczność i fragmentaryzacja życia i czasu społecznego a polityka.
XV. Trauma społeczna i kulturowa. Konsekwencje gwałtownych zmian
społecznych. Symptomy i poziomy traumy kulturowej. Trauma a zachowania
polityczne. Lęk i niepewność, jako konsekwencje szybkich zmian społecznych i
kulturowych.
XVI-XVII. Podziały społeczne w Polsce. Teoria upolitycznienia podziałów
społecznych.
Tematyka cwiczeń:
Ćwiczenia do przedmiotu „Socjologia polityki” mają na celu przybliżyć wybrane
zagadnienia badań nad zachowaniami politycznymi. W związku z licznymi podczas
studiów przedmiotami, podczas których poruszane są klasyczne problemy
„Socjologii polityki”, kwestie analizowane podczas kursu dotyczą głównie
kulturowych aspektów uwarunkowań zjawisk politycznych przy jednoczesnym
ograniczeniu rozważań nad ich instytucjonalnymi efektami. W konsekwencji,
podczas ćwiczeń poruszone zostaną takie problemy, jak zmienność form władzy
we współczesnym świecie, problemy zmian w zakresie funkcjonowania elit
politycznych, patologie polityki, wpływ opinii publicznej na zachowania polityczne,
nowe podmioty polityki, przemiany wartości kulturowych polskiego
społeczeństwa, polityka pamięci społecznej, zaufanie, konflikty społeczne,
marginalizacja i wykluczenie społeczne. Całość zamyka pytanie o przyszłość
polityki wyrażone w pojęciu postpolityki. Problematyka kursu skupia się na
kulturowym wymiarze zjawisk politycznych integrując zagadnienia z poziomu
refleksji socjologicznej i psychologicznej. Poruszane podczas ćwiczeń zagadnienia
mają na celu pokazanie problemów z zakresu socjologii polityki głównie w polskim
kontekście. Obok literatury przedmiotowej analizowane będą szeroko wyniki
badań empirycznych poświęconych polskiemu społeczeństwu.

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

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na
podstawie: a) kolokwium zaliczeniowego, 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.

wykład egzamin pisemny

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na które składają
się: - treści przekazywane podczas wykładów, - wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.
Egzamin składa się z pytań otwartych różnych, co do punktacji. Czas
trwania egzaminu: 1 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Podstawy prawa prywatnego dla politologów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.240.5cd559c22cf4c.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

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

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami obrotu prywatnoprawnego w Polsce.
Nacisk położony jest na bezpieczeństwo transakcji jakich dokonuje osoba prywatna w typowych sytuacjach
gospodarczych, takich jak kupno mieszkania cz zaciągnięcie kredytu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa prywatnego POL_K2_W03 zaliczenie pisemne
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W2
Rozumie znaczenie norm prywatnoprawnych dla
funkcjonowania społeczeństwa oraz relację pomiędzy
zakresem ochrony prawnej jednostki przez państwo
a jej wolnością

POL_K2_W03 zaliczenie pisemne

W3 Zna podstawowe zasady dochodzenia roszczeń
w procesie cywilnym POL_K2_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi wskazać podstawowe działy prawa cywilnego
i wyjaśnić zakres i sposób regulacji stosunków
prawnych w tych działach

POL_K2_U03 zaliczenie pisemne

U2 Potrafi stosować podstawowe instytucje prawa
cywilnego

POL_K2_U03,
POL_K2_U04 zaliczenie pisemne

U3
Potrafi samodzielnie zidentyfikować kluczowe
przesłanki dochodzenia podstawowych roszczeń
cywilnoprawnych

POL_K2_U03,
POL_K2_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dokonywania wstępnej oceny prawnej danej sytuacji
w świetle norm prawa prywatnego

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza orzecznictwa 15

analiza aktów normatywnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Prawo prywatne a inne gałęzie prawa. Rola przepisów cywilnoprawnych i ich
funkcja gwarancyjna; Stosunek cywilnoprawny i jego ochrona. Podstawy
organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce; Wymiar sprawiedliwości w
sprawach cywilnych i podstawy postępowania cywilnego; Systematyka kodeksu
cywilnego. Mechanizm działania prawa cywilnego. Pojęcie umowy i ochrona
stosunków umownych; Pojęcie własności i jej ochrona. Własność a inne prawa
rzeczowe; Obowiązki właściciela. Prawo sąsiedzkie. Najczęstsze naruszenia prawa
własności; Podstawy obrotu nieruchomościami w Polsce. Księgi wieczyste; Dobra
osobiste i ich ochrona; Stosunek zobowiązaniowy. Pojęcie odpowiedzialności.
Źródła odpowiedzialności cywilnej; Odpowiedzialność za niewykonanie
zobowiązania (umowy), z tytułu czynu niedozwolonego i bezpodstawnego
wzbogacenia; Modyfikacje odpowiedzialności zobowiązaniowej – rękojmia;
Modyfikacje odpowiedzialności zobowiązaniowej - produkt niebezpieczny;
Modyfikacje odpowiedzialności zobowiązaniowej - sprzedaż konsumencka; Umowa
jako źródło zobowiązania. Rodzaje umów. Sposoby i formy zawierania umów;
Podsumowanie: Ocena poziomu ochrony praw majątkowych jednostki w Polsce.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak



Sylabusy 134 / 229

Granice wolności słowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.240.604e8f57db38e.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
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie studentów z problematyką wolności słowa i jej granic.

C2 Omówienie szczegółowych, prawnych granic wolności słowa w świetle prawa polskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Podstawy historyczne i aksjologiczne koncepcji
wolności słowa i jej ograniczeń.

POL_K2_W05,
POL_K2_W07

projekt, prezentacja,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Wpisać wolność słowa i jej ograniczeń w określony
kontekst prawny i społeczno-polityczny.

POL_K2_U05,
POL_K2_U06

projekt, prezentacja,
zaliczenie

U2 Krytycznie analizować zjawiska społeczno-polityczne
w obszarze wolności słowa.

POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U05

projekt, prezentacja,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Czynnego włączenia się w debatę publiczną,
ze świadomością rządzących nią zasad prawnych
i etycznych.

POL_K2_K02 projekt, prezentacja,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wolność słowa w świetle Konstytucji RP i aktów prawa międzynarodowego
(Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Konwencja o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i
Politycznych, Karta Praw Podstawowych UE etc.).

W1, U1, U2, K1

2.
Antysemityzm i rasizm: historyczne i aksjologiczne podstawy zwalczania rasizmu i
antysemityzmu. Współczesne regulacje prawnokarne (w tym zakazujące
negowania ludobójstw).

W1, U1, U2, K1

3. Totalitaryzm: historyczne i aksjologiczne podstawy zakazu propagowania ustrojów
totalitarnych. Współczesne regulacje konstytucyjne i prawnokarne. W1, U1, U2, K1

4.
Wybrane prawnokarne granice wolności słowa: publiczne nawoływanie do
nienawiści, nieważenie (w tym znieważenie funkcjonariusza publicznego, Nardu
lub RP, a także pomnika), zniesławienie, ochrona dobrego imienia RP, obraza
uczuć religijnych.

W1, U1, U2, K1

5. Wolność słowa i ochrona dóbr osobistych w świetle prawa cywilnego. W1, U1, U2, K1

6. Aktualne problemy granic wolności słowa. U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, prezentacja, zaliczenie
Przygotowanie prezentacji na uzgodniony temat oraz
realizacja projektu grupowego lub zaliczenie (rozwiązanie
kazusu - ustne lub pisemne).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak.
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Prawo UE
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.604e88f8d8da3.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

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

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zaznajomienie studentów z podstawowymi instytucjami prawa UE i orzecznictwa TSUE oraz ich funkcjonowania
w prkatyce

C2 zapoznanie studentów z procesami implementacji prawa UE do systemu prawa polskiego i jego skutków

C3 przekazanie wiedzy dotyczącej rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem prawa UE w praktyce (
case studies )

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 potrafi zastosować odpowiednie przepisy
prawa UE i orzecznictwo TSUE do konkretnych sytuacji
faktycznych na obszarze UE i wykorzystać je w pracy
zawodowej

POL_K2_W01,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

egzamin pisemny, kazus,
egzamin

W2 student potrafi sporządzać dokumenty zgodnie
z wymogami prawa UE

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

egzamin pisemny, kazus,
egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się w pracy zawodowej zasadami
i wartościami prawa UE ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii związanych z funkcjonowanie
czterech podstawowych swobód gospodarczych

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U04

egzamin pisemny, kazus,
egzamin

U2 założenia i prowadzenia podmiotu gospodarczego
zgodnie z zasadami prawa UE

POL_K2_U01,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04

egzamin pisemny, kazus,
egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podjęcia pracy zawodowej w administracji państwowej
lub terenowej szczególnie na stanowiskach gdzie
wymagana jest znajomość prawa UE

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K03

egzamin pisemny, kazus,
egzamin

K2
podjęcia pracy zawodowej w organach samorządu
terytorialnego szczególnie na stanowiskach gdzie
wymagana jest znajomość praw UE

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K03

egzamin pisemny, kazus,
egzamin

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza aktów normatywnych 20

analiza orzecznictwa 20

analiza problemu 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. Relacje mięzy prawem UE - prawem mięzynarodowym publicznym - prawem
krajowym państw członkowskich.

2. Źródła prawa Ue pierwotne i wtórne

3.Proces tworzenia prawa UE

4. Zasady stosowania prawa UE

5. System ochrony prawnej w UE - struktura i rola TSUE.

6. Jurysdykcja sporna i bezsporna ( pytania i orzeczenia prejudycjalne ) TSUE.

7. Ochrona praw i wolności jednostek w prawie UE.

8. Swoboda przepływu pracowników w UE.

9. Swoboda przepływu towarów w UE.

10. Wspólna polityka Handlowa.

11. Swoboda świadczenia usług i przedsiębiorczości w UE.

12. Swoboda przepływu kapitału i należności w UE

13. Zasady konkurencji i zpobieganie nadmiernej koncentracji w UE.

14. Fiansowo prawne aspekty funkcjonowania Euro

15. Obywatelstwo UE i jego konsekwencje w prawie UE i w państwach
członkowskich.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, kazus, egzamin
aktywne uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminu
pisemnego składającego się z dwóch części: 1. Test - 2.
rozwiązanie konkretnego kazusu

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość historii integracji europejksiej oraz podstawowe informacje o strukturze ( instytucjach ) Unii Europejskiej
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Demokracja, reprezentacja, uczestnictwo
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.240.604e8d59e205c.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
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów w formie pogłębionej analizy z założeniami porządku demokracji przedstawicielskiej,
w tym przede wszystkim z zasadami reprezentacji i uczestnictwa obywatelskiego.

C2 Kształtowanie wśród słuchaczy umiejętności badawczych, krytycznego myślenia i korzystania z ustaleń
najnowszych badań empirycznych nauk 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 Zna współczesne teoretyczne ujęcia demokracji i ich
odniesienia do praktyki współczesnych państw

POL_K2_W01,
POL_K2_W03

zaliczenie pisemne,
projekt

W2 Zna i rozumie zasadę reprezentacji politycznej i jej
uwarunkowania oraz instytucjonalizację.

POL_K2_W02,
POL_K2_W03

zaliczenie pisemne,
projekt, wyniki badań

W3
Zna główne argumenty formułowane we współczesnej
teorii demokracji i demokratyzacji na temat roli
społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji
politycznej.

POL_K2_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi analizować argumenty teoretyczne i formułuje
własne wnioski i oceny w oparciu o nie.

POL_K2_U01,
POL_K2_U02

zaliczenie pisemne,
projekt

U2 Potrafi zaplanować i przeprowadzić proste badanie
z wykorzystaniem wybranych metod badawczych. POL_K2_U05 wyniki badań

U3
Potrafi swobodnie dyskutować o problemach
współczesnej demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej
i wyników badań empirycznych.

POL_K2_U03,
POL_K2_U04

zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do bardziej świadomego uczestniczenia
w sferze publicznej i społeczeństwie obywatelskim. POL_K2_K04 projekt, wyniki badań

K2
Jest gotów do analizy bieżącej polityki z punktu
widzenia niektórych założeń normatywnej teorii
demokracji, socjologii i psychologii polityki.

POL_K2_K01 zaliczenie pisemne,
projekt

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Minimalistyczne koncepcje demokracji i ich krytyka: Schumpeter, Dawns, Dahl,
Mouffe. W1, U1, K2

2. Zasady rządu przedstawicielskiego: kogo reprezentują reprezentanci? W1, W2, U1, K2
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3. Hannah Pitkin: cztery koncepcje reprezentacji. W2, U1

4. Reprezentacja, legitymizacja i dominacja: aspekty teoretyczne i instytucjonalne. W1, W2, U3, K2

5. Jak proces wyborczy wpływa na reprezentację? W2, U1, U3

6. Koncepcje demokracji uczestniczącej i deliberatywnej. W1, U1, K1

7. Warsztat: praktyczne aspekty deliberacji jako metody decyzyjnej. W1, U2, K2

8. Społeczeństwo obywatelskie: czym jest i jak je badać? W3, U3, K2

9. Co warunkuje uczestnictwo obywatelskie, a co je wzmacnia? Kultura polityczna i
obywatelska, postawy wobec polityki, świadomość obywatelska. W3, U3, K1

10. Trzeci sektor: relacja społeczeństwo obywtelskie - państwo. W2, W3, U3, K2

11. Warsztat: kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wybranych krajach. W3, U2, K2

12. Projekty studenckie: demokracja a populizm W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

13. Projekty studenckie: wybrane aspekty uczestnictwa obywatelskiego
(społeczeństwa obywatleskiego).

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

14. Projekty studenckie: wybrane aspekty reprezentacji politycznej. W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

15. Podsumowanie: wnioski studentów z własnych badań. W3, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

udział w badaniach, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, projekt, wyniki
badań

Obecność obowiązkowa. Projekt: 30%, Aktywność
na zajęciach: 25% Zaliczenia pisemne w formie
eseju: 45%
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Język totalitaryzmu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.240.5cd559bcdec9e.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
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami społecznymi, politycznymi i historycznymi powstania języka
totalitarnego, mechanizmami jego funkcjonowania i sposobami oddziaływania.

C2 Wyrobienie umiejętności samodzielnej analizy tekstów języka totalitarnego oraz wskazywania ich śladów
w innych typach tekstów politycznych.

C3 Zapoznanie studentów z najważniejszymi wyznacznikami języka totalitaryzmu.

C4 Wyrobienie świadomości znaczenia etycznych zachowań językowych w przestrzeni publicznej.

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 uwarunkowania społeczne, polityczne
i historyczne powstania języka totalitarnego oraz
mechanizmy jego funkcjonowania i sposoby
oddziaływania.

POL_K2_W07 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi opisywać najważniejsze wyznaczniki tego
języka, identyfikować i klasyfikować środki językowe
w nim używane, a także wskazywać ich funkcje Potrafi
identyfikować i opisywać cechy polskiej wersji języka
totalitarnego, opisywać jego funkcje i przemiany
Potrafi zastosować nabytą wiedzę do samodzielnej
analizy, oceny i krytycznego osądu tekstów
politycznych

POL_K2_U01,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Ma ugruntowaną świadomość znaczenia etycznych
zachowań językowych w działalności publicznej
i różnorodnych konsekwencji złamania zasad
etycznych

POL_K2_K02,
POL_K2_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Sytuacja komunikacyjna stwarzana w systemach totalitarnych i jej powiazanie z
innymi cechami tych systemów. W1

2. Pojęcie nowomowy W1, U1

3. Pojęcie manipulacji językowej W1, K1

4. Środki językowe i techniki wpływu języka totalitarnego W1, U1
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5. Cechy wspólne i róznicujące różnych typów języka totalitarnego. W1, U1

6. Totalitaryzm niemiecki i jego eksponenty językowe W1, K1

7. Sowiecki "drewniany język" i jego związki z ideologią. W1, K1

8. Przemiany polskiej nowomowy i ich uwarunkowania pozajęzykowe. W1, U1, K1

9. Językowy obraz świata i sposoby jego kreowania w tekstach z okresu
stalinowskiego W1, U1, K1

10. Język Marca'68. W1, U1, K1

11. Język "propagandy sukcesu". W1, U1, K1

12. Przemiany języka w okresie stanu wojennego. W1, U1, K1

13. Pojęcie "samoobrony językowej" - mechanizmy ucieczki od języka oficjalnego i
jego krytyka w warunkach cenzury. U1, K1

14. Wpływ nowomowy na inne odmiany języka. U1, K1

15. Czy w języku współczesnym (zwłaszcza w dyskursie politycznym) istnieją
pozostałości nowomowy? U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, ustne
kolokwium zaliczeniowe
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Decydowanie polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.5cd559b8f25ab.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
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy dotyczącej natury decydowania politycznego; z uwzględnieniem ujęcia systemowego;
racjonalnych modeli procesów decyzyjnych oraz czynników emocjonalnych warunkujących procesy decyzyjne.

C2 Uświadomienie studentom różnych uwarunkowań procesu decyzyjnego.

C3 Zapoznanie studentów z systemowym modelem procesu decyzyjnego (wraz z uwzględnieniem charakterystyki
sytuacji decyzyjnej, procesów przetwarzania, decydowania sensu stricto i implementacji).

C4
Zapoznanie studentów z racjonalnym modelem decydowania (z warunkami racjonalności decyzji) oraz jego
ograniczeniami (stronniczość przeddecyzyjna, efektu kontekstu: unikanie opcji skrajnych, efekt asymetrycznej
dominacji, efekt sformułowania).

C5 Przekazanie studentom wiedzy z zakresu teorii gier (definicja, różne rodzaje gier i możliwości ich rozwiązania).

C6 Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej wypływu osobowości na procesy decyzyjne (teoria kodu
operacyjnego); analizy J. Posta, J. Barbera i M. Hermann.

C7 Przekazanie studentom wiedzy z zakresu procedur implementacji decyzji politycznych.

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, na czym polega proces
decyzyjny w polityce. Posługuje się podstawowymi
kategoriami procesu decydowania politycznego.

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W2 Student zna podstawowe modele teoretyczne
wyjaśniające procesy decydowania politycznego.

POL_K2_W03,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W3 Student zna i jest świadomy ograniczeń racjonalnego
modelu podejmowania decyzji.

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi podejmować decyzje polityczne
w oparciu o racjonalną analizę.

POL_K2_U04,
POL_K2_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U2

Student potrafi analizować przebieg procesu
decydowania politycznego rozpoznając wpływ
uwarunkowań początkowych na ostateczną decyzję
polityczną i odnosząc się krytycznie do przebiegu
danego procesu decyzyjnego.

POL_K2_U04,
POL_K2_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U3
Student potrafi przewidywać możliwe konsekwencje
praktyczne i etyczne podjętej decyzji oraz związaną
z nią odpowiedzialność.

POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U4 Student potrafi rozstrzygać przy użyciu wiedzy
teoretycznej dylematy decyzji politycznych. POL_K2_U04 egzamin pisemny,

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do podejmowania decyzji w życiu
zawodowym; pozostaje świadomy rozmaitych
uwarunkowań i ograniczeń procesu decyzyjnego.

POL_K2_K02 egzamin pisemny,
egzamin ustny
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K2
Student jest gotowy i świadomy konieczności
nieustannego poszerzania swojej wiedzy z zakresu
procesu podejmowani decyzji.

POL_K2_K01 egzamin pisemny,
egzamin ustny

K3 Student jest gotowy do pracy w zespole, a także
do kierowania pracą grupy.

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie. Geneza i założenia analizy decyzyjnej. W1

2. Decydowanie w procesie politycznym. Decydowanie jako przejaw działania
politycznego. W1, W2, K1, K2

3. Proces decydowania w ujęciu systemowym (1). Sprawczość systemu. Sytuacja
decyzyjna. W1, W2

4. Decydowanie w ujęciu systemowym (2). Ośrodek decyzyjny. Proces decyzyjny.
Implementacja. W1, W2, K1

5.
Racjonalny model procesu decyzyjnego (1). Definicje racjonalności. Warunki
spójności i przechodniości. Ograniczenia racjonalności: stronniczość
przeddecyzyjna i efekt aureoli; efekty kontekstu: efekt sformułowania, efekt
asymetrycznej dominacji, unikanie opcji skrajnych.

W2, W3, U1, U2, U4

6.
Racjonalny model procesu decyzyjnego (2). Heurystyki sądzenia. Heurystyka
reprezentatywności: efekt zakotwiczenia, unikanie ogólnych prawidłowości,
ignorowanie regresji do średniej, dostępność psychiczna, dostosowywanie
przekonań do pragnień i pragnień do przekonań.

W2, W3, U1, U4

7.

Racjonalny model procesu decyzyjnego (3). Proste strategie decyzyjne: dominacji,
przewagi cech pozytywnych, koniunkcyjna, alternatywna, eliminacji wg aspektów,
leksykograficzna. Strategie złożone: maksymalizacji addytywnej użyteczności.
Strategie decyzyjne w warunkach ryzyka: strategia maksymalnej oczekiwanej
wartości i strategi oczekiwanej użyteczności.

W2, W3, U1, U2

8. Teoria gier (1): założenia; rodzaje gier; ograniczenia; postać macierzowa i
ekstensywna; gry kooperacyjne i niekooperacyjne. W2
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9. Teoria gier (2). Gry: harmonia, jeleń, kurczak, więzień, pat, impas. Punkty
siodłowe i punkty równowagi gry. W2

10. Behawioralne modele procesu decyzyjnego. Znaczenie osobowości w procesie
decyzyjnym. W3, U4

11. Znaczenie czynników biologicznych w procesie decyzyjnym: choroby i stres w
polityce. W3, K1

12. Osobowość w procesie podejmowania decyzji w polityce. Typologie osobowości
(jedno- i wielowymiarowe). Typologie J. Posta, J. Barbera, M. Hermann i in.

W2, W3, U1, U3, U4, K2,
K3

13. Przywództwo i jego znaczenie w procesach decyzyjnych. Badania nad
przywództwem; modele przywództwa. Typologie liderów politycznych. W2, W3, U4

14. Emocje w procesie podejmowania decyzji. W2, W3, U1, K1, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, egzamin
ustny

Egzamin składa się z trzech części (testu wyboru, testu
uzupełnień oraz eseju problemowego), równych, co do
punktacji. Treści obowiązujące na egzamin - Znajomość
wykładów - Znajomość podręczników podstawowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Lektury polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.240.5cd559c1212e0.21

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
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Głównym celem przedmiotu jest wzbogacenie wiedzy z zakresu lektur politycznych

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 mechanizmy
polityczne współczesnego świata. POL_K2_W01 zaliczenie na ocenę
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W2 Student rozumie główne aspekty współczesnej
polityki. POL_K2_W05 zaliczenie na ocenę

W3 Student rozumie czytane treści, potrafi je
zinterpretować. POL_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi czytać ze zrozumieniem. POL_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U2 Student potrafi krytycznie odnieść się
do analizowanych tekstów. POL_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U3 Student potrafi formułować samodzielnie sądy. POL_K2_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do samodzielnego pisania recenzji. POL_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

Przygotowanie prac pisemnych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treść zajęć zależy od wybieranych przez studentów tekstów do analizy i recenzji. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, Metoda sytuacyjna, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Pisanie co tydzień recenzji z wybranych lektur politycznych, aktywność,
obecność.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Psychologia polityki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.5cd559b8d05e6.21

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
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy w zakresie psychologicznych uwarunkowań
procesów politycznych wraz z umiejętnością analizy zjawisk politycznych z perspektywy psychologii polityki.
Kształcenie zorientowane jest wokół poszukiwania odpowiedzi na pytania: [A] jakie są przyczyny wrogości
międzygrupowej i skłonności do uprzedzeń i dyskryminacji politycznej? [B] jakie są psychologiczne przyczyny
różnic poglądów politycznych i preferencji politycznych? [C] jakie są przyczyny (nie)umiejętności współpracy?

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 na temat genezy refleksji, rozwoju badań
w XX i XXI wieku i pola badawczego psychologii
polityki

POL_K2_W01,
POL_K2_W05 egzamin pisemny

W2 Zna dyspozycyjne i sytuacyjne mechanizmy wrogości
międzygrupowej POL_K2_W05 egzamin pisemny

W3
Zna psychologiczne uwarunkowania nabywania,
utrzymywania się i zmiany poglądów politycznych
i preferencji politycznych

POL_K2_W05 egzamin pisemny

W4 Zna psychologiczne uwarunkowania zachowań
prospołecznych i antyspołecznych POL_K2_W05 egzamin pisemny

W5 Zna psychologiczne teorie stereotypów i uprzedzeń POL_K2_W05 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Wyjaśnia przebieg zjawisk politycznych w oparciu
o teorie odnoszące się do wrogości międzygrupowej,
postaw politycznych, zachowań prospołecznych
i antyspołecznych, stereotypów i uprzedzeń

POL_K2_U05 egzamin pisemny

U2 Prognozuje wybrane zjawiska polityczne w oparciu
o znane teorie psychologii polityki POL_K2_U05 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Ma świadomość różnic kulturowych w zakresie
psychologicznych podstaw polityki POL_K2_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podczas wykładów omawiane są następujące zagadnienia: [1] geneza myślenia
psycho-politycznego, etapy rozwoju refleksji psycho-politycznej, pole badań
psychologii polityki; [2] dyspozycyjne teorie wrogości międzygrupowej (m.in.
osobowość autorytarna, twardogłowość, dogmatyzm, autorytaryzm prawicowy i
lewicowy, orientacja na dominację społeczną, model podwójnego procesu,
nietolerancja wieloznaczności, potrzeba domknięcia poznawczego, paranoja
polityczna i myślenie spiskowe, teoria autorytaryzmu grupowego, inne); [3]
sytuacyjne teorie wrogości międzygrupowej (m.in. teoria rzeczywistego konfliktu
grupowego, teoria tożsamości społecznej, teoria uzasadniania systemu, teoria
opanowywania trwogi, teoria infrahumanizacji, teoria dehumanizacji, inne); [4]
problem asymetrii ideologicznej; [5] stereotypy i uprzedzenia (m.in. rasizm,
seksizm, wiekizm, obniżanie poziomu uprzedzeń: hipoteza kontaktu, teoria
kontaktu grupowe, model wspólnej tożsamości grupowej); [6] psychologiczne
uwarunkowania poglądów politycznych i preferencji politycznych (m.in. teorie
wrogości międzygrupowej o preferencje polityczne, teoria ideo-afektywnego
rezonansu, preferencje polityczne w świetle wielkiej piątki, teoria fundamentów
moralnych, genetyczne uwarunkowania preferencji politycznych); [7]
psychologiczne uwarunkowania aktywności politycznej (m.in. motywacje
uczestnictwa w polityce, potrzeby polityczne, aktywność polityczna a rozwój
moralny, aktywność polityczna a poczucie kontroli, aktywność polityczna a
osobowość polityczna); [8] socjalizacja polityczna (m.in. społeczeństwo czy
natura? zachowania polityczne w świetle psychologii neoewolucyjnej, rozwój
moralny, rozwój uprzedzeń, identyfikacja polityczna i partyjna, teoria symbolicznej
ideologii, zmiana postaw politycznych w toku całego życia); [9] zachowania
prospołeczne (m.in. teorie norm, hipoteza empatii-altruizmu, czynniki zachowań
altruistycznych); [10] zachowania antyspołeczne (m.in. agresja w świetle teorii
neoewolucyjnych, teoria frustracji-agresji, społeczna teoria uczenia się); teoria
konfliktów nierozwiązywalnych.

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

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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Bezpieczeństwo narodowe w kontekście naczelnych organów
państwowych w Polsce w XX wieku

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.605a753a616bf.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

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 funkcjonowania naczelnych organów państwowych w Polsce w XX
wieku

C2 Student buduje konstruktywne wnioski i ocenia fakty poznane podczas procesu kształcenia

C3 Student potrafi dokonać samodzielnej analizy aktów prawnych, które stanowią podstawę funkcjonowania
naczelnych organów państwowych

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
proces zmian ustrojowych, które zachodziły w polskim
systemie prawnym w latach 1916 - 1989 oraz
funkcjonowanie naczelnych organów państwowych
w III RP.

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

W2 student zna naczelne organy państwowe w Polsce XX
POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3
student wie jakie powiązania pomiędzy regulacjami
ustrojowymi a bieżącymi wydarzeniami politycznymi
w kraju i na arenie międzynarodowej miały wpływ
na stabilizację ładu państwowego

POL_K2_W02,
POL_K2_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać samodzielnie analizy aktów prawnych
regulujących powstanie i funkcjonowanie naczelnych
organów państwowych w XX wieku.

POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

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

POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uczestniczenia w analizowaniu aktów prawnych
w małych podzespołach, a dzięki wspólnej analizie
do wyciągania konstruktywnych wniosków

POL_K2_K01 zaliczenie ustne

K2
wykorzystania przyswojonej wiedzy do przekrojowego
i komparatystycznego interpretowania faktów
i problemowej analizy wydarzeń

POL_K2_K02,
POL_K2_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza aktów normatywnych 15

Przygotowanie do sprawdzianów 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 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
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Przedmiot poświęcony jest analizie ewolucji systemu ustrojowego w Polsce od
tworzenia pierwszych instytucji państwowych w czasie I wojny światowej,
powstawania ośrodków władzy na ziemiach polskich, dających podstawy do
rozpoczęcia działalności niepodległego państwa. (1914-1918)

W1, W3, U1, U2, K1

2.
Funkcjonowanie naczelnych organów państwowych w XX międzywojennym.
Wpływ sytuacji międzynarodowej i polityki wewnętrznej na stabilność i
bezpieczeństwo Polski.

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

3.
Sprawa Polska w czasie II wojny światowej - struktury państwowe na ziemiach
okupowanych, władza na emigracji, budowanie nowego ładu i organów
państwowych przez obóz lewicy na ziemiach polskich.

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

4.
Okres Polski Ludowej - budowanie podstaw państwa komunistycznego w okresie
1944 - 1947, aparat represji jako narzędzie do zapewnienia porządku
wewnętrznego, zmiany ustrojowe w latach 1947 - 1989.

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

5. III Rzeczpospolita W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, 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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Zagrożenia bezpieczeństwa na Kaukazie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.5cd5598419d0b.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, 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
Cele poznawcze i kształcące - zapoznanie studentów z problematyką Kaukazu jako jednego z głównych terenów
zapalnych, nieustannie zagrażającego bezpieczeństwu na świecie. Nauczenie krytycznego podejścia do informacji
przekazywanych na temat sytuacji w regionie Kaukazu i interesów poszczególnych aktorów. Zrozumienie
specyfiki regionu - skąplikowana mozaika etniczno-religijna, społeczeństwo klanowe.

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
Atudent zna specyfikę wybranego regionu świata
z uwzględnieniem procesów politycznych, społecznych
i gospodarczych, determinujących bezpieczeństwo
w tym regionie.

POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2
Student wie jakie jest podłoże oraz jakie są
następstwa konfliktów rozrgrywających się w regionie
Kaukazu.

POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi prognozować główne zagrożenia
militarne i pozamilitarne w wybranym regionie świata,
przy wykorzystaniu metod właściwych dla nauk
społecznych.

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2
Student umie posługiwać się wiedzą teoretyczną
w w celu przewidywania rozwoju konfliktów
militarnych i pozamilitarnych w tym regionie.

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3 Student potrafi systematyzować i określać znaczenie
głównych zagrożeń bezpieczeństwa w tym regionie.

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do podjęcia się roli doradcy
oceniającego bezpieczeństwo regionu Kaukazu i jego
znaczenie dla Polski oraz mocarst światowych
i organizacji międzynarodowych.

POL_K2_K01,
POL_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 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. Kaukaz – położenie geograficzne i rys historyczny (kwestie narodowościowe i
religijne). W1, W2

2. Czynniki ekonomiczne, społeczne i religijne prowadzące do konfliktów na Kaukazie
w od XIX do XXI wieku. W1, W2, U1, U2, U3

3. Miejsce narodów kaukaskich w nowej post carskiej Rosji. Sowietyzacja Kaukazu
(główne cechy rosyjskiej polityki na Kaukazie w okresie radzieckim). W1, W2, U3

4. Wpływ koncepcji przebudowy M.S. Gorbaczowa na procesy odrodzenia się
narodowego i państwowego narodów kaukaskich. Kaukaz po rozpadzie ZSRR. W1, W2, U3

5. Podsycanie przez Rosję konfliktów terytorialno-etnicznych. Gruzja a Abchazja i
Osetia Południowa. Problem Górskiego Karabachu. W1, W2, U1, U2, U3

6. Czeczenia. Islamiści kaukascy – rosyjskie zaangażowanie i działania w ramach
wielkiej koalicji antyterrorystycznej. Emirat Kaukaski. W1, W2, U1, U2, U3

7. Rosyjskie zaangażowanie militarne na Kaukazie. W1, W2, U1, U2, U3

8. Wyścig zbrojeń na Kaukazie Południowym. U1, U2, U3

9. Rywalizacja Rosji z innymi państwami o kontrolę nad surowcami energetycznymi
na Kaukazie. W1, W2, U1, U3

10. Interesy Rosji a interesy Turcji, Iranu, USA, Unii Europejskiej i NATO na Kaukazie
Południowym. Zainteresowanie Chin i Japonii Kaukazem. W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Zaliczenie odbywa się na podstawie: a) obecności (można mieć
tylko dwie nieobecności, każda inna zaliczana jest na dyżurze) b)
Oceny aktywności na zajęciach (dodatkowe bonusy za
prezentacje) c) Oceny uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego
(zwolnione są z niego osoby, które wykazały się conajmniej 90%
aktywnością na zajęciach) Do oceny stosuje się standardową
skalę ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Porządana znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego
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Aktualna polityka zagraniczna wybranych państw świata
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.5cd559f5478ea.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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna podstawowe uwarunkowania oraz
problemy dotyczące kreowania oraz realizacji polityki
zagranicznej w wybranych państwach świata

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wymienić i omówić najważniejsze
problemy aktualnej polityki zagranicznej wybranych
państw świata

POL_K2_U02,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05

esej
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U2
Student samodzielnie analizuje i komentuje
zagadnienia związane z aktualnymi kierunkami polityki
zagranicznej wybranych państw

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05

esej, prezentacja

U3
Student swobodnie posługuje się specjalistyczną
wiedzą z zakresu polityki zagranicznej wybranych
państw

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić
nabytą podczas zajęć wiedzę

POL_K2_K01,
POL_K2_K02 esej, prezentacja

K2 Student jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia w grupach realizujących wspólne cele

POL_K2_K03,
POL_K2_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do ćwiczeń 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

analiza problemu 10

przygotowanie eseju 10

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.
1,2 Pojęcie i istota polityki zagranicznej. Wyznaczniki i cele polityki zagranicznej.
Funkcje, środki i metody.
3. Teoretyczne i metodologiczne podstawy analizy polityki zagranicznej państwa

W1, U3

2.

4.Znaczenie mocarstw we współczesnych stosunkach międzynarodowych:
Rozumienie mocarstwowości w stosunkach międzynarodowych. Klasyfikacje
mocarstw. Mocarstwa hegemoniczne i imperialne. Odpowiedzialność mocarstw za
utrzymanie pokojowego ładu międzynarodowego.
5,6,7 Polityka zagraniczna wybranych mocarstw: Stany Zjednoczone, Chińska
Republika Ludowa, Federacja Rosyjska

W1, U1, U2, U3, K1, K2
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3.
8 Wprowadzenie do polityki zagranicznej państw Bliskiego Wschodu
9,10,11,12,13 Analiza polityki zagranicznej wybranych państw regionu Bliskiego
Wschodu

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja

Zaliczenie kursu następuje na podstawie: 1. Przygotowania prezentacji
multimedialnej przedstawiającej wybrane zagadnienie, ocena na
podstawie jej przebiegu oraz przedstawionej bibliografii. 2. Eseju na temat
uzgodniony z prowadzącym 3. Aktywności podczas zajęć w postaci
aktywnego udziału w dyskusji, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu
przygotowania merytorycznego.
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Polska publicystyka polityczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.5cd559a5309ee.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 przedmiotu jest zaprezentowanie roli głównych polskich ośrodków opiniotwórczych, panoramy polskiej
debaty publicystycznej. Kurs przedstawia rolę gazet, tygodników, czasopism, portali internetowych, blogów,
vlogów, think tanków.

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 różnorodne opinie prezentowane
na łamach gazet i periodyków oraz w Internecie,
a także rozumie rolę debaty w demokratycznym
społeczeństwie.

POL_K2_W06 prezentacja

W2

Student zapoznaje się z różnorodnymi opiniami,
środowiskami, czasopismami. Zna różne rodzaje
publicystyki. Odróżnia publicystykę od analiz. Rozumie
czym jest dezinformacja, "fake news", bańka
medialna.

POL_K2_W05 prezentacja

W3 Student potrafi śledzić polską debatę, rozpoznawać jej
główne argumenty i odróżniać fakty od opinii. POL_K2_W04 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wyszukiwać publicystykę w sieci
i korzystać z głównym portali internetowych oraz
rozróżniać różne perspektywy publicystyki polskiej
w XXI wieku.

POL_K2_U03 prezentacja

U2
Student wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną
do opisu i analizowania konkretnych procesów
i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych,
prawnych, gospodarczych).

POL_K2_U01,
POL_K2_U02 prezentacja

U3
Student posiada wiedzę szerszą i pogłębioną
w odniesieniu do procesów zmian wybranych struktur,
instytucji i więzi społecznych oraz prawidłowości
rządzących tymi zmianami.

POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznej lektury, oddzielania
opinii od komentarzy, wyławiania głównych
argumentów dyskusji, unikania fałszywych informacji.

POL_K2_K02 prezentacja

K2
Student posiada wiedzę o poglądach i ich ewolucji
na temat struktur i instytucji społecznych oraz
rodzajów więzi społecznych.

POL_K2_K01 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie referatu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

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
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Publicystyka – problemy definicyjne;
Rola publicystki we współczesnej Polsce;
Rola debaty w społeczeństwie demokratycznym;
Wolnośc debaty, dezinformacja, manipulacja, watch dog;
Główne czasopisma i ich znaczenie: (m.in. Krytyka liberalna, Nowa Konfederacja,
Przegląd Polityczny, Przegląd powszechny, Znak, W Drodze, Więzi, Teologia
Polityczna,
Pressje, Fronda, Krytyka Polityczna, Bez dogmatu, Zdanie, Res Publica Nowa,
Arcana, Nowa Europa, Obywatel, Pro Fide Rege et Lege,
Nowe Państwo, Dziś, Civitas);
Publicystyka w sieci, główne portale internetowe;
Think tanki;
Perspektywy publicystyki polskiej w XXI wieku.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty prezentacja aktywny udział w zajęciach, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Comparative Federalism
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.250.5cd559b81a695.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykład przedstawia zagadnienie federalizmu jako formy ustroju w perspektywie porównczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 założenia teorii federalizmu oraz cechy ustrojów
federalnych i federalnych systemów politycznych

POL_K2_W02,
POL_K2_W03 zaliczenie pisemne
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W2
przesłanki formowania państw federalnych, zasady ich
funkcjonowania oraz przyczyny kryzysów i upadku
struktur federalnych

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować przesłanki determinujące federalizację
systemów politycznych oraz przebieg tych procesów POL_K2_U02 zaliczenie pisemne

U2 Identyfikować społeczne i kulturowe determinanty
federalizmu POL_K2_U02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

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. Teoria federalizmu W1, W2

2. Historia i geneza federalizmu, powstanie Stanów Zjednoczonych jako pierwszego
państwa federalnego W1, W2, U1, U2

3.
Przesłanki powstawania federacji, federalizm integracyjny i dewolucyjny, trwałość
ustroju federalnego, determinanty sukcesów i porażek eksperymentów
federalnych

W1, W2, U1, U2

4. Sececja w państwie federalnym, prawna regulacja prawa do secesji we
współczesnych państwach federalnych, przesłanki secesji w systemie federalnym W1, W2, U1, U2

5. Cechy federalizmu jako formy ustroju państwa W1, W2, U1, U2

6. Reprezentacja części składowych w strukturze organów władz federalnych W1, W2, U1, U2

7. Autonomia ustrojowa części składowych państwa federalnego, jej zakres oraz
formuły realizacji W1, W2, U1, U2

8. Procedura zmiany konstytucji federalnych, sztywność federalnych ustaw
zasadniczych i jej konsekwencje W1, W2, U1, U2

9. Federalizm w europejskim dyskursie integracyjnym, perspektywy i przesłanki
powstanie federacji europejskiej W1, W2, U1, U2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Pozytywna ocena z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1
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Political Parties at the European Level
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.250.605a734597634.21

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

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

C3 Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z wpływem wywieranym na partie i systemy partyjne
w procesie europeizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji



Sylabusy 172 / 229

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

POL_K2_W02,
POL_K2_W06 zaliczenie ustne, esej

W2
rozumie ewolucję założeń doktrynalnych grup
politycznych w PE oraz pozaparlamentarnych
europartii w kontekście ich relacji z partiami
krajowymi

POL_K2_W02 zaliczenie ustne, esej

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

POL_K2_W03,
POL_K2_W04 zaliczenie ustne, esej

W4 rozumie procesy zmian zachodzące w partiach
politycznych pod wpływem europeizacji

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W06

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi prawidłowo dobierać wartościowe źródła
informacji i opinii oraz oceniać ich znaczenie dla
analizy funkcji wypełnianych przez grupy polityczne
i europartie, a także partie krajowe w systemie
politycznym UE

POL_K2_U04,
POL_K2_U06 esej

U2

potrafi stosować znane teorie do analizy zachodzących
zjawisk, komunikować się w zakresie tematyki
związanej z partiami politycznymi na poziomie
europejskim, prowadzić debatę na ten temat w języku
angielskim

POL_K2_U01,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie ustne, esej

U3
potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie zajęć
i samodzielnej lektury tekstów do przygotowania eseju
z tematyki partii politycznych na poziomie
europejskim w  języku angielskim

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do krytycznej oceny stanu własnej wiedzy
w zakresie europartii, a także do analizy dostępnych
informacji o partiach na poziomie europejskim, udziału
w dyskusjach, obrony własnego stanowiska, ale także
uznawania innych punktów widzenia wynikających
z odmiennych uwarunkowań

POL_K2_K01 zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza aktów normatywnych 5

analiza dokumentów programowych 5

przygotowanie do zajęć 30
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie eseju 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ogólne zasady tworzenia frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim oraz
pozycja prawna i działalność grup politycznych i deputowanych niezrzeszonych W1, W3, U3, K1

2. Cechy charakterystyczne relacji politycznych w PE (istniejące podziały, spójność
grup, mechanizmy konsensualne, koalicje parlamentarne) W1, W2, W3, U2, U3

3. Rozwój historyczny grup politycznych w Parlamencie Europejskim i skład
polityczny PE obecnej kadencji W1, W2, W3, U1, U3

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

W2, W3, W4, U1, U3, K1

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

6. Powstanie, rozwój oraz oblicze ideowe ponadnarodowych federacji partii
politycznych (europartii) W1, W2, W3, U1, U2, U3

7. Prawna instytucjonalizacja europejskich partii politycznych (odnośne uregulowania
traktatowe oraz rozporządzenie regulujące ich status) W3, U3, K1

8. Kryteria rejestracji, przegląd istniejących obecnie europartii oraz zasady ich
finansowania W3, U1, U3

9. Fundacje polityczne na poziomie europejskim jako organizacje stowarzyszone z
europartiami W1, W3, U2, U3, K1

10. Europejskie partie polityczne jako struktury wielopoziomowe W1, W3, U2, U3

11. Zagadnienie „europejskiego systemu partyjnego” i perspektywy jego rozwoju W1, W3, W4, U2, U3

12. Wpływ integracji europejskiej na krajowe partie polityczne W1, W4, U1, U3, K1

13. Europeizacja polskich partii politycznych na tle innych państw Europy Środkowo-
Wschodniej W4, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

konwersatorium zaliczenie ustne, esej

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa
minimalny wymagany poziom znajomości języka angielskiego - B1
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International Security and Global Supply Chains
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.250.605a738ca2376.21

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Transfer of knowledge in the field of the economic dimension of security at the global level

C2 Analysis of theories about the interaction between international economic and political systems, focusing on the
main issues in international security and international political economy

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 The students knows the concept, features and
specificity of economic security

POL_K2_W01,
POL_K2_W02

zaliczenie pisemne,
projekt

W2
Defines global areas of common interests and
indicates their impact on international social and
political life and economic processes

POL_K2_W03,
POL_K2_W04 zaliczenie pisemne

W3
Identifies entities and areas of economic security and
recognizes relations between participants at the global
level

POL_K2_W05,
POL_K2_W06,
POL_K2_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Analyzes the contemporary processes of economic
and financial relations in a global dimension

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03

zaliczenie pisemne

U2 Identifies threats to economic security and
consequences for the contemporary world order

POL_K2_U02,
POL_K2_U03 projekt

U3 Forecasts the implications of the activity of economic
entities in the conditions of the world economy

POL_K2_U06,
POL_K2_U07 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Responsibly undertakes discussions on topics related
to economic security and ways of managing
transnational phenomena in various areas, shaping
attitudes and social ties

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

zaliczenie pisemne,
projekt

K2
Undertakes his own projects and collaborates in social
research projects in the field of contemporary
phenomena concerning economic security

POL_K2_K03,
POL_K2_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza badań i sprawozdań 15

przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie pracy semestralnej 20

uczestnictwo w egzaminie 5

przygotowanie do zajęć 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 177 / 229

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Global economic security - macro level

2. Global trade - international security

3. International trade - national and transnational preferences

4. Security of supply chains

5. Economic security - international institutions

6. Economic security - legal dimension

7. Foreign direct investments

8. Free Trade Agreements / Preferential Trade Agreements

9. Foreign exchange security

10. Credits, loans, budget deficit

11. Development aid

12. Energy security in the economic dimension

13. Ecological safety in the economic dimension

14. Interdependencies of regional / regional economic agreements - EU

15. Interdependencies of regional / regional economic agreements - non-European
countries

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

udział w badaniach, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, projekt
1. Students are required to write a discussion paper on given
topics and present findings on the seminar (30% of grade). 2. In-
class final exam (70%) covering assigned readings and lectures.
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Security Policy of the Russian Federation
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.250.605a73d1673af.21

Języki wykładowe
Angielski

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z problematyką ewolucji polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

C2 Zapoznanie studentów z obecnym stanem polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

C3 Zwrócenie uwagi studentów na możliwe kierunki ewolucji polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

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 uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe
polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej POL_K2_W02 zaliczenie na ocenę

W2 doktrynę polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej POL_K2_W02 zaliczenie na ocenę

W3 obecny stan realizacji polityki bezpieczeństwa
federacji Rosyjskiej POL_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować złożone uwarunkowania polityki
bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej POL_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U2 dobierać źródła w ramach przygotowywania projektu
badawczego POL_K2_U06 zaliczenie na ocenę

U3
przygotować kompleksowy projekt badawczy
na zadany temat związany z polityką bezpieczeństwa
Federacji Rosyjskiej

POL_K2_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 publicznego prezentowania wyników swojej pracy
badawczej POL_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do zajęć 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. Rozpad ZSRR i jego konsekwencje W1, U1, U2, U3, K1

2. Ewolucja polityki bezpieczeństwa FR w latach dziewięćdziesiątych W1, U1, U2, U3, K1

3. Debata na temat ideologii polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa FR w
latach dziewięćdziesiątych W2, U1, U2, U3, K1

4. Polityka bezpieczeństwa FR między 2000 i 2014 W2, W3, U1, U2, U3, K1

5. Obecny stan polityki bezpieczeństwa FR W2, W3, U1, U2, U3
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę student oceniany jest za przygotowanie indywidualnego projektu
badawczego oraz za udział w dyskusji w ramach zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Global History of International Relations since 1945
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.250.5cd559f048294.21

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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 evolution of international relations since 1945
POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

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

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3 political, economic and social processes determining
international relations

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 discuss international system evolution basing on the
read literature

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

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

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3 prepare a simple paper/report on international
relations

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 deepening his knowledge in the area or IR since 1945 POL_K2_K01,
POL_K2_K02 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.

1. The Cold War – background of international relations since WW II – basic events and
power struggle – LECTURE – PART I.

2. The Cold War – Oxford Debate – Seminar.

READINGS:

P. Calvocoressi, World Politics since 1945, part I: The Cold War;

H. Nau, Perspectives on International Relations: Power, Institutions, and Ideas, chapter 4:
The Origins and End of the Cold War;

3. The Cold War – background of international relations since WW II – basic events and
power struggle – LECTURE – PART II.

4. South Asian IR - Indo-Pakistani conflicts, Sri Lanka, Nepal, SAARC - SEMINAR.

READINGS:

P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 15: The Indian sub-continent;

J. Grenville, A History of the World from the 20th to the 21st Century, chapter 58: Freedom
and Conflict in the Indian Subcontinent.

5. Southeast Asia since WW II – Indochina War, Vietnam War, Cambodia, Burma, Malaysia,
Indonesia, Philippines, ASEAN, ASEAN+3, EAS – LECTURE – PART I.

6. Middle East conflicts – Israeli-Palestinian Conflict, Iraq-Iran War, Gulf Wars, Arab
Peninsula, Arab Spring- SEMINAR.

READINGS:

P. Calvocoressi, World Politics since 1945, PART FOUR: The Middle East;

A. Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, chapter 18: The
Arab-Israeli Conflict 1949-2014

7. Southeast Asia since WW II – Indochina War, Vietnam War, Cambodia, Burma, Malaysia,
Indonesia, Philippines, ASEAN, ASEAN+3, EAS – LECTURE – PART II.

8. Western Europe since WWII – integration – SEMINAR.

READINGS:

P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 6: Western Europe;

A. Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, chapter 21: The
Rise of a New Europe: The History of European Integration, 1945-2014

9. World Economy and crucial international organizations – UN, World Bank, IMF, WTO,
regional organizations – LECTURE – PART I.

10. Eastern Europe since WWII – SEMINAR.

READINGS:

P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 7: Central and Eastern Europe;

11. World Economy and crucial international organizations – UN, World Bank, IMF, WTO,
regional organizations – LECTURE – PART II.

12. Africa - continent of conflicts – Algeria, Nigeria, Congo, Angola, Rwanda, Somalia, Sudan,
Liberia, Sierra Leone - SEMINAR.

READINGS:

P. Calvocoressi, World Politics since 1945, PART FIVE: Africa;

J. Grenville, A History of the World from the 20th to the 21st Century, part XV: Africa after
1945: Conflict and the Threat of Famine.

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

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
class participation is obligatory/obecność obowiązkowa, English level - at least B1
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American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.250.5cd5598a4778d.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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
basic issues of the America foreign and security policy
the Asia-Pacific region, as well as their theoretical
background

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

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

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

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

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2 can present knowledge based opinions, exchange
them, defend his thesis

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3 can critically assess American foreign and security
policy

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

POL_K2_K01,
POL_K2_K02 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.

1. Institutional framework of the U.S. foreign and security policy towards Asia and
the Pacific – introduction.

2. Role of the President and his administration in the U.S. FP making process.

3. Federal agencies and legislative in the American FP.

4. Lobbying, media, public opinion in the U.S. Asia-Pacific policy.

5. Goals of American foreign policy and objectives of the U.S. FP in the Asia-Pacific
region.

6. Historical background.

7. Sino-American relations – conflict or collaboration?

8. U.S.-Japan relations as a core alliance in the Asia-Pacific.

9. Washington-Tokyo-Beijing trilateral relations.

10. Cooperation with India and the regional system.

11. Significance of the Korean Peninsula in American policy.

12. Relations with Australia – agent of U.S.-Asia relations?

13. The role of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

14. U.S. policy towards regional organizations in East Asia.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, 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/class participation is obligatory, English level - at least B1
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Международный порядок современного мира
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.250.605a74b377215.21

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

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 kształcenia jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami i uwarunkowaniami wpływającymi
na międzynarodowy porządek współczesnego świata.

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_K2_W01 zaliczenie
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W2 problematykę uwarunkowań i czynników
kształtujących stosunki międzynarodowe

POL_K2_W01,
POL_K2_W02 zaliczenie

W3 problematykę porządku międzynarodowego
współczesnego świata

POL_K2_W01,
POL_K2_W02 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
interpretować i analizować najważniejsze procesy
związane ze współczesnym porządkiem
międzynarodowym

POL_K2_U02,
POL_K2_U05 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnego rozwoju w zakresie różnych form
aktywności społecznych w odniesieniu
do współczesnego porządku międzynarodoweho

POL_K2_K01,
POL_K2_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 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

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.

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.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, 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 zaliczenie Zaliczenie na podstawie treści zajęć oraz zaleconej literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Komunikatywna znajomość języka rosyjskiego, B1/B2
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Prawa i wolności człowieka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOL00S.280.604e908f6558e.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 zapoznanie studentów ze współczesnymi standardami w zakresie ochrony praw jednostki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie: instytucje i procedury służące
ochronie praw jednostki; akty prawne ustalające
standardy ochrony praw jednostki które obowiązują
w porządku krajowym i międzynarodowym; tendencje
rozwojowe w zakresie ochrony praw jednostki
we współczesnym świecie.

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi: opisywać rolę norm prawnych
w zakresie ochrony praw jednostki; interpretować
zjawiska społeczne i polityczne związane
z naruszeniami praw jednostki we współczesnym
świecie; posługiwać się terminologią stosowaną
w odniesieniu do mechanizmów i procedur służących
zapewnieniu przestrzegania praw jednostki.

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do: samodzielnego pogłębiania
wiedzy z zakresu praw i wolności człowieka
i obywatela; uznania znaczenia ochrony praw
jednostki dla właściwego funkcjonowania państwa
i społeczeństwa; prowadzenia dyskusji na temat
pożądanego zakresu ochrony praw jednostki
i przedstawiania w tym obszarze własnych
spostrzeżeń i opinii.

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Program wykładu obejmuje m.in. przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu
praw i wolności człowieka oraz przedstawienie mechanizmów funkcjonowania
ochrony praw jednostki w porządku wewnętrznym i międzynarodowym -
systemów uniwersalnego (ONZ), europejskiego (Rady Europy, UE),
amerykańskiego oraz pozostałych systemów regionalnych. Przedmiotem zajęć jest
ponadto dogłębna analiza rozumienia i przestrzegania poszczególnych praw i
wolności (m.in. wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; wolność sumienia i
wyznania; zakaz dyskryminacji; wybrane prawa socjalne), a także problem
dopuszczalnych ograniczeń w tym zakresie (np. w warunkach stanów
nadzwyczajnych) oraz roli organizacji pozarządowych aktywnych w obszarze
ochrony praw jednostki.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny złożony z pytań otwartych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
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Analiza przywództwa politycznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.280.604e922819381.21

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 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami (poziomy, typy, style, formy), typologiami, teoriami oraz
paradygmatami służącymi do analizy przywództwa politycznego.

C2 Przekazanie studentom wiedzy z zakresu analizy instytucjonalnych, kulturowych, społecznych oraz
psychologicznych uwarunkowań przywództwa politycznego

C3 Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z przywództwem politycznym w reżimach demokratycznych
i niedemokratycznych

C4 Metody i techniki badania przywództwa politycznego

C5 Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy przywództwa politycznego wybranych przywódców
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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 pojęcie oraz typologie przywództwa politycznego,
klasyczne teorie oraz współczesne paradygmaty
w badaniach nad przywództwem politycznym

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04

zaliczenie ustne,
prezentacja

W2
ma szeroką wiedzę na temat aktywności i roli
przywódcy politycznego w reżimach demokratycznych
i niedemokratycznych

POL_K2_W03,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie ustne,
prezentacja

W3
ma wiedzę na temat czynników instytucjonalnych,
kulturowych, społecznych i psychologicznych
warunkujących kształt przywództwa politycznego

POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi określić znaczenie demokratycznego oraz
autorytarnego i totalitarnego przywództwa dla
systemu politycznego

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U05

zaliczenie ustne,
prezentacja

U2
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy
pozycji i aktywności wybranego przywódcy
politycznego oraz jego roli w systemie politycznym

POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

prezentacja

U3
potrafi przygotować prezencję ustną na temat
przywództwa wybranego lidera z wykorzystaniem
wiedzy zdobytej na zajęciach

POL_K2_U04,
POL_K2_U06 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do rozstrzygania dylematów związanych
z funkcjonowaniem przywództwa w różnych
organizacjach i instytucjach politycznych

POL_K2_K02,
POL_K2_K04 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 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.
Pojęcie przywództwa politycznego, przywództwo polityczne a władza,
przywództwo polityczne a przywództwo organizacyjne, przywództwo polityczne a
przywództwo partyjne

W1

2. Klasyczne teorie przywództwa politycznego oraz współczesne paradygmaty w
badaniach nad przywództwem W1

3. Typy, style i formy przywództwa politycznego, W1, U2

4. Instytucjonalne uwarunkowania przywództwa politycznego (reżim polityczny,
ustrój polityczny, system partyjny, system wyborczy etc.) W2, W3, U2

5. Kulturowe i społeczne uwarunkowania przywództwa politycznego W3, U2

6. Psychologiczne uwarunkowania przywództwa politycznego, ze szczególnym
uwzględnieniem charyzmy W3, U2

7. Przywództwo polityczne w reżimie totalitarnym i autorytarnym W2, U1, U2, K1

8. Zmieniająca się rola przywództwa politycznego w systemie demokratycznym W2, U1, U2, K1

9. Wpływ sposobu przejęcia władzy na rodzaj przywództwa politycznego W1, W2, U1, U2, K1

10. Kreacja wizerunku przywódcy politycznego W1, W3, U2

11. Egzemplifikacje przywództwa w reżimach totalitarnych, autorytarnych i
demokratycznych (wybór uzależniony od zainteresowań uczestników kursu) W1, W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, Metoda
sytuacyjna, 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, rozwiązywania problemów dotyczących znaczenia
przywództwa politycznego dla systemu politycznego,
argumentowanie swojego stanowiska (punktowane każdorazowo po
zajęciach) 2) Przygotowanie i przedstawienie prezentacji
multimedialnej poświęconej wybranemu przywódcy politycznemu w
reżimie demokratycznym lub niedemokratycznym oraz znaczeniu
tego przywództwa dla systemu politycznego (uwarunkowania
instytucjonalne, kulturowe, społeczne, psychologiczne, droga do
zdobycia włazy, sprawowanie władzy, wpływ na funkcjonowanie
systemu politycznego)
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Gatunki wypowiedzi medialnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.280.604e931a06f3f.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 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 Pogłębienie rozumienia funkcjonowania współczesnych mediów poprzez przekazanie wiedzy z dziedziny genologii
medialnej.

C2 Poszerzenie kompetencji komunikacyjnej w zakresie komunikacji medialnej.

C3 Wypracowanie umiejętności opisu, klasyfikacji i krytycznej analizy gatunków medialnych.

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 z zakresu genologii medialnej,
a także cechy i funkcje najważniejszych gatunków
medialnych.

POL_K2_W07
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2 Zmiany, jakim podlega system gatunków medialnych,
i ich uwarunkowania. POL_K2_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Dostrzegać i wyjaśniać współczesne tendencje
rozwojowe gatunków medialnych na tle
funkcjonowania mediów.

POL_K2_U01
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2
identyfikować, opisywać i klasyfikować gatunki
medialne oraz wyjaśniać ich rolę w komunikacji
masowej.

POL_K2_U06
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3 Analizować i poddawać krytycznemu osądowi
wypowiedzi medialne. POL_K2_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego
w działalności związanej z instytucjami medialnymi. POL_K2_K01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2 Zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny
w działalności związanej z mediami. POL_K2_K02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

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.

Pojęcia gatunku, rodzaju, formatu.

Specyfika gatunków medialnych na tle innych gatunków wypowiedzi.

Znaczenie gatunku w komunikacji medialnej.

Świadomość gatunkowa jako element kompetencji komunikacyjnej.

W1, K1

2.

Geneza i ewolucja gatunków medialnych.

Uwarunkowania zmian w systemie gatunków medialnych.

Podział gatunków medialnych i kontrowersje z nim związane.

Dziennikarskie gatunki informacyjne i publicystyczne.

W2, U1, U2, K1

3.

Cechy i funkcje najważniejszych gatunków prasowych.

Cechy i funkcje najważniejszych gatunków radiowych.

Cechy i funkcje najważniejszych gatunków telewizyjnych.

Cechy i funkcje najważniejszych gatunków internetowych.

U2, U3, K1

4.

Konwergencja mediów a przemiany gatunków medialnych.

Nowe media a system gatunków medialnych.

Gatunki medialne w dobie tabloidyzacji i infotainment.

W2, U1, U3, K1, K2

5. Krytyczna analiza wypowiedzi reprezentujących poszczególne gatunki medialne. W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji,
zaliczenie ustne na ocenę obejmujące całość treści
merytorycznych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa
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Ruchy społeczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.280.5cd42cf43f83e.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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celami kursu są: zaznajomienie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi służącymi do opisu ruchów
społecznych i dynamiki społecznej; dostarczenie wiedzy teoretycznej, wyjaśniającej różne formy społecznej
kontestacji; znajomość egzemplifikacji empirycznej, kojarzonej z „nowymi ruchami społecznymi”; rozumienie
relacji zachodzących między aktywną działalnością ruchów społecznych a współczesnymi procesami społeczno-
politycznymi.

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 rozpoznaje różne typy i formy ruchów społecznych POL_K2_W05 egzamin pisemny / ustny

W2
wykorzystuje wiedzę na temat regularności
i mechanizmów, którym podporządkowane są ruchy
społeczne, do analizy zjawisk społeczno-politycznych

POL_K2_W04 egzamin pisemny / ustny

W3
posiada umiejętność rozpoznawania i opisywania
ruchów społecznych oraz krytycznego odnoszenia się
do proponowanych wyjaśnień teoretycznych

POL_K2_W04 egzamin pisemny / ustny

W4
rozpoznaje problemy polityczne, społeczne
i kulturowe, stymulujące powstawanie ruchów
społecznych

POL_K2_W04 egzamin pisemny / ustny

W5 analizować i rozpoznawać współczesną aktywność
nowych ruchów społecznych POL_K2_W04 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi podjąć merytoryczną dyskusję nad
problematyką dotyczącą ruchów społecznych

POL_K2_U04,
POL_K2_U05 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest zdolny do podjęcia aktywności obywatelskiej
w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności POL_K2_K04 egzamin pisemny / ustny

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

1.

Podczas poszczególnych spotkań na wykładach omawiane są następujące
zagadnienia: a) Podstawowe definicje, klasyfikacje i problemy w badaniu ruchów
społecznych; b) Ruchy społeczne jako wytwór nowoczesności; c) Formy działań i
cykle protestu; d) Ruchy społeczne a demokracja; e) Teorie ruchów społecznych;
f) Struktura, podmiotowość, zmiana społeczna a ruchy społeczne; g) Ruch
społeczny a kultura.

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

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

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

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 wymogów wstępnych
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Etyka sfery publicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.280.604e929ae3e74.21

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
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Analiza procesu kształtowania się dystynkcji sfery publiczna a sfera prywatna. Współczesne problemy dotyczące
sfery publicznej i stanowisk wobec nich zajmowanych na szerokim tle historycznym sięgającym starożytności.
Debata demokratów i republikanów z liberałami o sferze prywatnej i publicznej oraz poszukiwaniu treści
normatywnych w drugiej z nich.

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 ma rozszerzoną wiedzę na temat człowieka
jako podmiotu działalności w wybranych obszarach
aktywności państwa

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W03

esej

W2

Student ma pogłębioną wiedzę o systemach norm
(prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych)
dotyczących wybranych instytucji publicznych; zna
zasady działania i specyfikę funkcjonowania tych
instytucji

POL_K2_W03,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi właściwie analizować przyczyny,
przebieg i skutki konkretnych procesów i zjawisk
zachodzących w administracji i polityce publicznej,
formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać
proste hipotezy badawcze i je weryfikować

POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie potrzebę partycypacji w sferze
publicznej, angażując się w przygotowywanie
projektów społecznych i politycznych oraz potrafi
przewidywać wielokierunkowe skutki swojej
działalności

POL_K2_K01,
POL_K2_K04 esej

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie pracy semestralnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kształtowanie się koncepcji sfery publicznej jako różnej od sfery prywatnej (od
starożytności do nowożytności). Wydzielenie sfery publicznej w XVI w. w
zestawieniu z modelami antycznym i reprezentacyjnym. Racja stanu: państwo a
jednostka (obywatel). Koncepcje praw podmiotowych; różne systemy
normatywne. Moralny wymiar życia człowieka a moralność sfery publicznej?
Problemy moralne rozstrzygane również w sferze publicznej (aborcja, eutanazja,
kara śmierci). Uczciwość i prawdomówność uczestników sfery publicznej.

W1, W2, 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

warsztaty esej Przygotowanie eseju traktującego o zagadnieniach poruszanych w trakcie
zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
W ramach warsztatów dyskutowane będą nie tylko różne modele sfery publicznej (w szczególności cztery prezentowane
przez Habermasa), ale także omówione zostaną sposoby pojmowania etyki, która ewentualnie rozpoznawana jest w sferze
publicznej (jak choćby w modelu antycznym) lub jest nazwą dla zespołu oczekiwanych a poprawnych praktyk wymagających
spełnienia nade wszystko warunku bezstronności. Na tym tle ukazaną zostaną współczesne debaty o powinnych
zachowaniach w sferze publicznej, odróżnianej od sfery rywatnej, a przy tym stanowiącej arenę kształtowania być może
jedynego powszechnie obowiązującego systemu normatywnego, którym ma być system prawny.
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Komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.280.5cd559b1b2550.21

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
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

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

C3 Celem jest również ćwiczenie przez studentów umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi,
prezentacjami multimedialnymi oraz tworzeniem eseju politologicznego i sprawozdań

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

POL_K2_W02
projekt, esej,
prezentacja, udział w
dyskusjach

W2
Student zna i rozumie podstawowe technologie
cyfrowe i usługi internetowe wykorzystywane
we współczesnej komunikacji politycznej.

POL_K2_W07
projekt, esej,
prezentacja, udział w
dyskusjach

W3
Student zna i rozumie szanse i zagrożenia płynące
z wykorzystywania przez podmioty polityczne narzędzi
cyfrowej komunikacji.

POL_K2_W06,
POL_K2_W07

projekt, esej,
prezentacja, udział w
dyskusjach

Umiejętności – Student potrafi:

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

POL_K2_U01,
POL_K2_U02 projekt, esej, prezentacja

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

POL_K2_U01,
POL_K2_U02 projekt, esej, prezentacja

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

POL_K2_U03,
POL_K2_U04 projekt, esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do pracy w roli osoby analizującej
i/lub kreującej komunikację instytucji politycznych
i publicznych w cyberprzestrzeni

POL_K2_K02
projekt, esej,
prezentacja, udział w
dyskusjach

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 4

Przygotowywanie projektów 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 2

przygotowanie eseju 9

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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. Wprowadzenie, przedstawienie problematyki zajęć, zadań dla studentów,
metod realizacji zadań. Dyskusja wprowadzająca.
2. Netokracja - nowa elita władzy? (tekst przewodni: A. Bard, J. Soderqvist,
Netokracja, rozdz. III). Dyskusja nad tematami wystąpień studentów.
3. Kampanie wyborcze w cyberprzestrzeni - narzędzia analiz i komunikacji
wyborczej online.
4. Serwisy społecznościowe a polityka – budowanie więzi i wspólnot (politycznych,
ideowych, wspierających etc.) poprzez komunikację.
5. Cyberprzestrzeń, analiza big data - modelowanie zachowań wyborczych w
cyberprzestrzeni.
6. Partie polityczne w cyberprzestrzeni - innowacyjność tradycyjnych organizacji
politycznych online (?)
7. Liderzy polityczni w cyberprzestrzeni: lider polityczny, lider opinii, lider
wirtualny - rola przywódców w erze cyfrowej.
8. Instytucje państwa w cyberprzestrzeni: e-administracja, e-government -
państwo czy e-państwo (podejście instytucjonalne)?
9. Aktywność obywatelska w cyberprzestrzeni: e-obywatele, hacktywiści w e-
państwie (podejście funkcjonalne).
10. Prawicowy radykalizm polityczny w cyberprzestrzeni - transformacja narzędzi
propagowania poglądów i/czy transformacja idei.
11. Lewicowy radykalizm polityczny w cyberprzestrzeni - transformacja narzędzi
propagowania poglądów i/czy transformacja idei.
12. Polityczne user generated content w nowych mediach - web 2.0, 30..., a
komunikacja polityczna.
13. Polityczny visual content marketing w nowych mediach: era obrazkowa po
erze pisma - ściśle wizualne aspekty komunikacji politycznej online.
14. "Fake-newsy", "postprawda", deepfakes, fact-checking - propaganda,
dezinformacja, manipulacja a cyberprzestrzeń.
15. E-demokracja - prognozy wobec funkcjonowania demokracji w erze cyfrowej.

W ramach zajęć początkowych (spotkanie 1-2 i ew. nast. w zależności od
liczebności grupy) studenci wybeirają zagadnienie (pkt. 3-15) i uściślać tematy
swoich wystąpień (prezentacji) tak, aby każde wystąpienie było efektem
pogłębionej refleksji się nad konkretnym problemem. W zależności od liczebności
grupy temat może być opracowany przez 1 lub 2 studentów.
Studenci przygotowują wstępne plany, a następnie konspekty wystąpień, do
zaakceptowania przez prowadzącego. W konspektach zagadnienia ww. (3-15)
ulegają sprecyzowaniu do postaci konkretnych tematów i tytułów.
Następnie wyznaczane są terminy prezentacji projektów, korespondujące z
kolejnością tematów zaprezentowaną wyżej.
W zależności od liczebności grupy część zajęć może być poświęcona wprost na
omawianie konspektów.
W zależności od liczebności grupy część ww. zagadnień (3-15) może być
realizowana w innych formach niż prezentacja projektu i dyskusja nad nim, np. w
formie wyłącznie dyskusji nad zadanym tekstem przewodnim, w formie wykładu
konwersatoryjnego lub w formie zadań analitycznych realizowanych przez
studentów w trakcie zajęć.

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

Informacje rozszerzone



Sylabusy 209 / 229

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty
projekt, esej,
prezentacja, udział w
dyskusjach

Warunki uzyskania zaliczenia: 1. Przygotowanie i przedstawienie w
ustalonym terminie projektu-prezentacji multimedialnej i ustnej na
wybrany temat (korespondujący z treściami modułu, prezentację może
przygotować 1 lub 2 osoby w zależności od liczebności grupy;
szczególnie ważne w ocenie prezentacji, poza wyczerpaniem tematu,
jest osiągnięcie efektu zainteresowania publiczności i skłonienie jej do
dyskusji; brak dyskusji po wystąpieniu obniża ocenę (maks. 20 pkt;
min. do zaliczenia warunku 11 pkt.). 2. Napisanie i złożenie najpóźniej
w terminie ostatnich zajęć eseju poświęconego wybranemu tematowi
projektu (wersja pisemna projektu; 5-7 stron); (maks. 10 pkt; min. do
zaliczenia warunku 6 pkt.). 3. Napisanie i złożenie najpóźniej na
ostatnich zajęciach dwóch mini-esejów dotyczących wystąpień innych
studentów; (maks. 2x5 pkt; min. do zaliczenia warunku 2x3=6 pkt.);
objętość 1-2 strony A4 4. Aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach,
notowana przez prowadzącego i wliczana do oceny ogólnej) (maks. 5
pkt; min. do zaliczenia warunku - brak). Skala ocen: 1. 45-41 pkt – 5.0
2. 40-37 pkt – 4.5 3. 36-32 pkt – 4.0 4. 31-27 pkt – 3.5 5. 26-22 pkt –
3.0 6. 21 i mniej – 2.0 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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Komunikowanie polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.280.5cd559ba45342.21

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 Zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami teoretycznymi odnoszącymi się do problematyki
komunikowania politycznego

C2 Analiza najważniejszych zjawisk i praktyki 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 teorie i podejścia badawcze w komunikowaniu
politycznym

POL_K2_W01,
POL_K2_W07

zaliczenie ustne,
prezentacja

W2
ma wiedzę na temat funkcjonowania systemów
medialnych oraz ich roli w procesie komunikowania
politycznego

POL_K2_W05,
POL_K2_W07

zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować zachowania dotyczące aktorów procesu
komunikowania politycznego, w szczególności aktorów
politycznych

POL_K2_U02,
POL_K2_U06

zaliczenie ustne,
prezentacja

U2 krytycznie analizować treści przekazu medialnego
POL_K2_U01,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

zaliczenie ustne,
prezentacja

U3 krytycznie analizować formy komunikowania
politycznego

POL_K2_U01,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 bycia skutecznym nadawcą i świadomym odbiorcą
komunikowania politycznego

POL_K2_K02,
POL_K2_K04

zaliczenie ustne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 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

1.

Konceptualizacja pojęcia komunikowanie polityczne:

- Podejścia badawcze w komunikowaniu politycznym

- Klasyczne modele komunikowania politycznego 

- Współczesne modele komunikowania politycznego 

W1, W2
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2.

Aktorzy komunikowania politycznego:

- Media w procesie komunikowania politycznego

- Relacje mediów i aktorów politycznych

- Relacje mediów i obywateli

 

 

W1, W2, U1, U2, U3, K1

3.

- Współczesne modele  przepływu informacji 

- Formy przepływu informacji

- Narządzia przepływu informacji

 

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4.
Podmioty komunikowania politycznego i analiza ich aktywności. Wybrane
przypadki.

 
W1, W2, U1, U2, U3, K1

5.

Nowe media w procesie komunikowania politycznego:

- wzory przepływu informacji politycznych w mediach tradycyjnych

- wzory przepływu informacji politycznych w mediach online

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

udział w badaniach, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, prezentacja obecność, aktywność, prezentacja, zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Media a aspekt wolności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.280.5cd559ad5a066.21

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 Poznanie przez studentów szerokiego spektrum powiązań pomiędzy mediami i różnymi aspektami wolności

C2 Omówienie problematyki wolności słowa, pluralizmu w mediach, granic owych wolności i konsekwencji
związanych z ich naruszeniem,

C3 Poznanie norm ograniczających swobodę działania i wypowiadania się w mediach zarówno w sferze aktów
prawnych jak i np. kodeksów etycznych

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 aktualną sytuację polityczną
i gwarancje wolności słowa

POL_K2_W04,
POL_K2_W07 prezentacja

W2
historyczne uwarunkowania kształtowania
i ewoluowania zasad wolności słowa i pluralizmu
w mediach, jak również ich ograniczeń.

POL_K2_W05,
POL_K2_W07 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Wykorzystać wiedzę na tematy związane z wolnością
mediów w Polsce, jej ograniczeniami i konsekwencjami
związanymi z naruszaniem obowiązujących norm
do uczestniczenia w dyskusjach

POL_K2_U01,
POL_K2_U04,
POL_K2_U06

prezentacja

U2
Prognozować dalszy model działania mediów oraz
stojące przed nim wyzwania w kontekście
zagwarantowania wolności słowa i zasad pluralizmu.

POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykorzystania swojej wiedzy na tematy związane
z wolnością mediów w Polsce, jej ograniczeniom
i konsekwencjom związanych z naruszaniem
obowiązujących norm do uczestniczenia w dyskusjach

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K04

prezentacja

K2
wykonania analizy stanu faktycznego w oparciu
o dostępne w przestrzeni publicznej informacje
o bieżących problemach lub wydarzeniach

POL_K2_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza aktów normatywnych 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie projektu 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 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. Pojęcie wolności - ujęcie prawne, filozoficzne i etyczne W1, W2, U1, K1

2. Media w Polsce i na świecie funkcjonujące w oparciu o zasady wolności i
pluralizmu W1, W2, U1, U2, K1

3. Naruszenia swobód i wolności słowa oraz mediów w wybranych krajach W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium 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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Państwo i polityka w Afryce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.280.605a786a5a0fb.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 warsztatów jest zapoznanie studentów z wyzwaniami jakie stoją przed współczesnymi państwami
afrykańskimi, jak również zarysowanie najważniejszych problemów międzynarodowych stosunków politycznych
na kontynencie afrykańskim.

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 najważniejsze problemy państw
afrykańskich.

POL_K2_W05,
POL_K2_W06

projekt, aktywność na
zajęciach
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W2 Student rozumie kluczowe regionalne i transnarodowe
wyzwania stojące przed państwami afrykańskimi.

POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

projekt, aktywność na
zajęciach

W3 Student zna i charakteryzuje podstawowe zagadnienia
związane z polityką zagraniczną państw afrykańskich.

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04

projekt, aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi omówić specyfikę regionalną państw
Afryki.

POL_K2_U01,
POL_K2_U03,
POL_K2_U05

projekt, aktywność na
zajęciach

U2 Student potrafi wskazać i omówić uwarunkowania
historyczne i geograficzne afrykańskich państwowości.

POL_K2_U01,
POL_K2_U02

projekt, aktywność na
zajęciach

U3
Student potrafi wykorzystać zdobytą na zajęciach
wiedzę oraz umiejętność samodzielnego wyszukiwania
literatury przy analizie i interpretacji problemów,
z którymi mierzą się państwa afrykańskie.

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05

projekt, aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznego odbioru informacji
medialnych dotyczących stosunków
międzynarodowych w Afryce, jak również
wykorzystania zdobytej w trakcie zajęć wiedzy
w procesie podejmowania decyzji i pracy nad różnego
rodzaju projektami związanymi z zagadnieniami
dotyczącymi współczesnej Afryki.

POL_K2_K01 projekt, aktywność na
zajęciach

K2
Student jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia w grupach realizujących wspólne cele
(np. przygotowanie projektu, raportu itp.).

POL_K2_K01,
POL_K2_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie projektu 40

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.

Struktura warsztatów:

1. Metodologia badań afrykanistycznych; 2. Konteksty historyczne państw
afrykańskich; 3. Konteksty geograficzne państw afrykańskich; 4. Konteksty
społeczne państw afrykańskich; 5. Konteksty polityczne państw afrykańskich; 6.
Konteksty militarne państw afrykańskich; 7. Państwa afrykańskie w dyskursie o
bezpieczeństwie międzynarodowym; 8. Stosunki międzynarodowe w Afryce; 9.
Współpraca państw afrykańskich w organizacjach regionalnych i
ponadregionalnych; 10. Wyzwania stojące przed państwami regionu

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, aktywność na zajęciach
Zaliczenie w oparciu o przygotowywany w ramach zajęć
projekt. Dodatkowe punkty za aktywność na zajęciach. Do
oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Obecność na zajęciach obowiązkowa ze względu na warsztatowy charakter zajęć.
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Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Francji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.280.605a78ba60c58.21

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

Przedmiotem kursu jest analiza polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Francji oraz wyjaśnienie znaczenia i roli
Francji w świecie oraz wpływu tego państwa na kształtowanie ładu światowego. Celem jest przegląd
uwarunkowań, instrumentów i potencjału Francji oraz historycznego wkładu w rozwój geopolityki światowej,
określenie mechanizmu kształtowania decyzji w polityce zagranicznej i wojskowej Francji, a także nakreślenie
założeń europejskiej, transatlantyckiej, azjatyckiej, bliskowschodniej i afrykańskiej polityki zagranicznej Francji.
Analizowana jest także rola Francji w kształtowaniu europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony a także
stanowiska i percepcji Francji wobec wybranych problemów globalnych. Uczestnicy nabywają wiedzę na temat
funkcjonowania francuskiej służby zagranicznej, ośrodków decyzyjnych i decydentów kształtujących wizje
i miejsce własnego kraju w polityce światowej.

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 teorie i koncepcje oraz założenia współczesnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Francji Zna
i rozumie znaczenie i rolę Francji w kształtowaniu
światowego i regionalnego systemu bezpieczeństwa
i ma pogłębioną wiedzę na temat roli Francji
w stosunkach międzynarodowych

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2
Zna uwarunkowania i ma podstawową wiedzę
na temat polityki zagranicznej Francji Ma wiedzę
na temat organizacji francuskiej służby zagranicznej,
struktury oraz funkcjonowania

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3
Zna cechy polityki wojskowości Francji Zna struktury
i zakres kompetencji organów państwa w sferze
wojskowości

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi analizować aktywność dyplomatyczną i rolę sił
zbrojnych Francji w kształtowaniu systemu
bezpieczeństwa europejskiego Charakteryzuje
francuskie siły zbrojne i ich udział w misjach
pokojowych

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Interpretuje i ocenia politykę zagraniczną Francji,
potrafi właściwie interpretować decyzje francuskich
ośrodków politycznych wobec bieżących wydarzeń
politycznych i społecznych Potrafi wykazać,
analizować i oceniać związki przyczynowo-skutkowe
oddziałujące na politykę zagraniczną Francji
i interpretować najważniejsze wydarzenia z zakresu
francuskiej polityki zagranicznej w XXI w.

POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3
Potrafi zidentyfikować źródła zagrożeń dla
bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa, formułować
oceny, komentarze dotyczące problemów polityki
zagranicznej i europejskiej Francji

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest przygotowany do pracy w służbie zagranicznej
oraz do podjęcia aktywności zawodowej w 
instytucjach i organizacjach odpowiadających
za analizę polityki zagranicznej państwa

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Jest gotów wykorzystać uzyskaną wiedzę
i umiejętności do pełnienia ról społecznych w zakresie
objaśniania i przewidywania kierunków polityki
zagranicznej Francji i bieżącej sytuacji
międzynarodowej

POL_K2_K03,
POL_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K3
Jest gotów do inicjowania, organizowania
i uczestnictwa w projektach społecznych oceny
procesów i zachodzących zmian z udziałem Francji
na arenie międzynarodowej w XXI w.

POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie referatu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 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.
Międzynarodowe uwarunkowania francuskiej mocarstwowości
Rola potęgi militarnej Francji w stosunkach międzynarodowych
Rola prezydenta V Republiki Francuskiej w kształtowaniu polityki zagranicznej
Francji a Quai d’Orsay

W1, W2, W3, U1, U2, K3

2.

Siły zbrojne Francji i aktywność dyplomatyczna
Udział Francji w NATO i sojuszach obronnych
Rola i znaczenie bilateralnej współpracy w dziedzinie wojskowości
Ewolucja francuskiej polityki bezpieczeństwa w Europie
„Europa Obrony:” ambicje vs rzeczywistość na tle stosunków francusko –
amerykańskich

W3, U1, U3, K2, K3

3.

Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji: między współpracą a
rywalizacją
Francja i Niemcy: pogłębiona współpraca na tle rozbieżności
UE i polityka europejska Francji
Polityka Francji wobec Rosji: równoważenie bilateralnych interesów i
uniwersalnych wartości
W pogoni za zróżnicowanym podejściem: Chiny, Indie i Japonia w polityce
zagranicznej Francji

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

4.
Polityka zagraniczna Francji wobec Bliskiego Wschodu: zaangażowanie z
obowiązku
Wyzwania polityki afrykańskiej Francji wobec zróżnicowania kontynentu
Frankofonia w polityce zagranicznej Francji

W1, W2, U2, K2

5.
Francja wobec najważniejszych wyzwań XXI wieku (przywództwo w
międzynarodowym wysiłkom przeciwdziałania zmianom klimatu, migracje,
ewolucja ładu światowego, zagrożenia terroryzmu, integracja europejska,
stabilizacja w Afryce i dziedzictwo postkolonialne).

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Zaliczenie modułu odbywa się poprzez przygotowanie
prezentacji nt. kierunków i scenariuszy polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa Francji w trakcie sesji egzaminacyjnej.
Dodatkowe punkty do zaliczenia można uzyskać w trakcie
semestru za obecność połączoną z aktywnością/referatem
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Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.280.605a79070137a.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
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami bezpieczeństwa oraz siatką pojęć z zakresu bezpieczeństwa
międzynarodowego

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu kategorii i obszarów zagrożeń dla współczesnego bezpieczeństwa
międzynarodowego

C3 Wykształcenie u studentów kompetencji w analizowaniu, wyjaśnianiu oraz stosowaniu różnych podejść do
studiów nad bezpieczeństwem

C4 Uświadomienie słuchaczom transnarodowej dynamiki wpływającej na to, jak pojmujemy bezpieczeństwo zarówno
pod względem pojęciowym, jak i w praktyce polityki bezpieczeństwa.

C5 Uświadomienie znaczenia dostosowania wiedzy do określonych kontekstów

C6 Doskonalenie przez studentów umiejętności krytycznej analizy i oceny tekstów akademickich i politycznych

C7 Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych (skuteczne przedstawianie złożonych argumentów w sposób jasny
i zwięzły)

C8 Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych (skuteczne przedstawianie złożonych argumentów w sposób jasny
i zwięzły)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna współczesne teorie bezpieczeństwa oraz siatkę
pojęć z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego
oraz stosunków międzynarodowych

POL_K2_W01,
POL_K2_W02 esej

W2
Posiada wiedzę z zakresu kategorii i obszarów
zagrożeń dla współczesnego bezpieczeństwa
międzynarodowego

POL_K2_W02,
POL_K2_W05 esej

W3
Student rozumie transnarodową dynamikę wpływającą
na to, jak pojmujemy bezpieczeństwo zarówno pod
względem pojęciowym, jak i w praktyce polityki
bezpieczeństwa.

POL_K2_W02,
POL_K2_W03 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Analizować oraz wyjaśniać współczesne zajwiska
w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego

POL_K2_U02,
POL_K2_U03 esej, prezentacja

U2 Dokonać krytycznej analizy i oceny tekstów
akademickich i politycznych.

POL_K2_U02,
POL_K2_U03 esej, prezentacja

U3 Potrafi dostosować posiadaną wiedzę do określonych
kontekstów

POL_K2_U02,
POL_K2_U03 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student uznaje znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz jest
świadom konieczności zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

POL_K2_K02 esej
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K2
Student ma świadomość konieczności rozwijania
dorobku, podtrzymywania etosu, a także
przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

POL_K2_K04 esej

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza problemu 10

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie eseju 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

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.

1. Zagadnienia wstępne. Pojęcie i istota bezpieczeństwa. Rodzaje i typy
bezpieczeństwa. Źródła zagrożeń.
2. Ujęcia teoretyczne w badaniach nad bezpieczeństwem - zarys
3. Zagrożenia militarne. Spory i konflikty międzynarodowe oraz ich konsekwencje.
4. Proliferacja broni masowego rażenia.
5. Zagrożenia asymetryczne. Charakter i specyfika konfliktów asymetrycznych.
6. Zagrożenia asymetryczne. Zorganizowana przestępczość transnarodowa
7. Państwa upadłe, a bezpieczeństwo regionalne
8. Zagrożenia terrorystyczne. Współczesny wymiar terroryzmu.
9. Bezpieczeństwo energetyczne. Surowce naturalne jako broń polityczna
10. Zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z nierównościami ekonomicznymi
11. Migracje i społeczeństwo. Granice i bezpieczeństwo.
12. Degradacja środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne
13. Zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja

Zaliczenie modułu następuje na podstawie: 1. Przygotowanie prezentacji
multimedialnej przedstawiającej wybrane zagadnienie, ocena na
podstawie jej przebiegu oraz przedstawionej bibliografii. 2. Eseju na temat
uzgodniony z prowadzącym 3. Aktywności podczas zajęć w postaci
aktywnego udziału w dyskusji, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu
przygotowania merytorycznego.
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Futurologiczne koncepcje bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
politologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.280.605a79424d5b0.21

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 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 Zaznajomienie z popularnymi kanonami rozwoju prognostyki systemowej, technologicznej i społecznej
w powiązaniu z refleksją politologiczną, w tym w szczególności z badaniami nad bezpieczeństwem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna asadnicze wyznaczniki współczesnej myśli
futorologicznej oraz kierunki rozwoju i ew.
implementacji popularnych koncepcji

POL_K2_W02,
POL_K2_W05 esej
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W2
Student zna i rozumie znaczenie inspiracji i refleksji
kulturowej oraz socjologicznej i filozoficznej dla
decydowania politycznego i rozwoju badań naukowych

POL_K2_W02,
POL_K2_W05 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi identyfikować główne problemy,
w oparciu o które powstają projekty, wizje oraz
warianty ich rozwiązania

POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U05

esej

U2
Student potrafi przeprowadzić analizę wiążącą
refleksję nad bezpieczeństwem, systemem
międzynarodowym oraz władzą w kontekście predykcji
związanej z procesami rozwojowymi

POL_K2_U02,
POL_K2_U05 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotowy do interdyscyplinarnej analizy
problemów rozwojowych POL_K2_K01 esej

K2
Student jest gotowy do aktywności w sferze
popularnonaukowej, mediach i polityce
uwzględniającej zdolności kreatywnego rozwiązywania
problemów

POL_K2_K03,
POL_K2_K04 esej

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie 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. Futurologia - nurt badawczo - rozwojowy czy popkulturowa nadkreatywność? W1

2. Od utopii do anty-utopii (dystopii) - H.G. Wells, G. Orwell, A. Huxley, S. Lem, P.K.
Dick W2

3. Jednostka i bezpieczeństwo: ujęcie późnonowoczesne (Bauman, Giddens) W1, U1

4. Cywilizacja III fali - hegemonia informacji (A., H. Toffler) U1, U2

5. Biopolityka - bioetyka - biotechnologia U1, U2, K1, K2
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6. Futurystyczne pole walki: technologiczna rewolucja; koncepcja elektronicznego
żołnierza U1, U2, K1, K2

7. Przekraczanie granic - perspektywa transhumanistyczna (R. Kurzweil) U1, U2, K1, K2

8. Astropolityka - ku kolonizacji (państwa, korporacje, wizjonerzy) U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej Zaliczenie uwzględnia aktywność oraz pisemny esej na wybrany temat z
zakresu zagadnień poruszanych na zajęciach.


