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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: stosunki międzynarodowe

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

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

Nauki o polityce i administracji 79%

Nauki prawne 6%

Historia 5%

Ekonomia i finanse 5%

Językoznawstwo 4%

Filozofia 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Stosunki międzynarodowe pierwszego stopnia należą do grupy kierunków z dziedziny nauk społecznych oferowanych na
Uniwersytecie  Jagiellońskim.  Kierunkami  o  najbardziej  zbliżonym programie  nauczania  są  bezpieczeństwo  narodowe  i
politologia, prowadzone w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. 
Wszystkie  wyżej  wymienione  kierunki  zajmują  się  zjawiskami  politycznymi  i  ich  wpływem  na  różne  sfery  życia.
Różnice  polegają  na  innym  rozłożeniu  akcentów  w  programach  i  skupieniu  się  na  badaniu  odmiennych  aspektów
rzeczywistości.  Specyfika stosunków międzynarodowych, w porównaniu z wzmiankowanymi kierunkami studiów, polega
na wielowymiarowym podejściu do zjawisk politycznych, które są analizowane na poziomie krajowym, regionalnym oraz w
skali  globalnej.  Inny jest także katalog podmiotów, które są przedmiotem badań. Stosunki międzynarodowe eksponują
perspektywę  międzynarodową  zjawisk  politycznych,  gospodarczych,  społecznych  i  kulturalnych.  Poddają  one  analizie
sytuację  międzynarodową  w  szerokim  kontekście,  biorąc  pod  uwagę  rozmaite  formy  kooperacji  podmiotów
międzynarodowych  i  zwracając  uwagę  na  wielowymiarowość  relacji  międzynarodowych.   
Stosunki  międzynarodowe  wykorzystują  doświadczenia  badań  politologicznych  oraz  z  zakresu  bezpieczeństwa
narodowego,  przedstawiając  te  zagadnienia  jako  jedne  z  możliwych  do  wykorzystania  w  studiach  nad  stosunkami
międzynarodowymi.
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Koncepcja kształcenia

Program  studiów  na  kierunku  stosunki  międzynarodowe  uwzględnia  misję  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  do
której  najważniejszych  założeń  należy  zapewnienie  wysokiego  poziomu  kadry  oraz  atrakcyjnych  metod
nauczania, dostosowujących proces dydaktyczny do wymogów PRK, a także będących wyrazem poszanowania godności
człowieka  i  ducha  tolerancji.  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 polskich, jak i zagranicznych studentów. Program studiów pozostaje też w ścisłym związku z badaniami naukowymi
prowadzonymi w jednostce, jak również efektami uczenia się zgodnymi z charakterystykami drugiego stopnia na poziomie 6
PRK. 
Charakterystyczną  cechą  koncepcji  kształcenia  na  kierunku  stosunki  międzynarodowe  jest  połączenie  tradycji  z
nowoczesnością  i  to  w  szeroko  rozumianym  znaczeniu.  Wyraża  się  to  zarówno  w  pewnej  ciągłości  w  odniesieniu
do  badań  prowadzonych  dotychczas  w  Instytucie,  jak  i  w  przekonaniu,  że  ugruntowane  podstawy  należy  łączyć  z
nowoczesnymi kierunkami badań oraz dydaktyką.  
Student studiów pierwszego stopnia, w zależności od wybranej ścieżki, zgłębia swoje zainteresowania związane z aktualną
problematyką  polityki  zagranicznej  i  współczesnej  dyplomacji,  lub  też  zagrożeń  globalnych  i  asymetrycznych  we
współczesnym świecie. 

Cele kształcenia

zapewnienie  absolwentom  pogłębionego  wykształcenia  z  zakresu  nauk  o  polityce  i  administracji
oraz stosunków międzynarodowych w dziedzinie nauk społecznych,
przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat teorii i metod, pozwalających na analizowanie zjawisk oraz procesów
politycznych i gospodarczych zachodzących w skali krajowej, regionalnej i globalnej,
przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat głównych podmiotów stosunków międzynarodowych i relacji między
nimi z uwzględnieniem kontekstu politycznego, gospodarczego, normatywnego i kulturowego,
przekazanie  zaawansowanej  wiedzy  z  zakresu  dylematów  współczesnej  cywilizacji,  sposobów  przeciwdziałania
zagrożeniom oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej
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  stosunki  międzynarodowe  jest  uzasadnione  kluczowymi  potrzebami  społeczno-
gospodarczymi  państwa,  a  także  potrzebami  rynku  pracy  na  arenie  międzynarodowej.  Absolwent  kierunku
stosunki międzynarodowe jest przygotowany do pracy na stanowisku analityka i specjalisty w administracji państwowej i
samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, pozarządowych instytutach i organizacjach zajmujących
się analizą sytuacji międzynarodowej, w skali globalnej bądź regionalnej oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach
międzynarodowych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Efekty  uczenia  się  są  zgodne z  potrzebami  społeczno-gospodarczymi,  zgłaszanymi  przez  interesariuszy  zewnętrznych.
Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku stosunki międzynarodowe potrafi nie tylko planować rozwój indywidualnej
ścieżki rozwoju zawodowego, ale także angażować się w pracę zespołową oraz realizować powierzone zadania o charakterze
interdyscyplinarnym. Dzięki uzyskanej wiedzy i kompetencjom zgodnym z efektami uczenia się, jest zdolny do podjęcia
zatrudnienia w obszarze kształcenia kierunkowego, odzwierciedlającego różne rodzaje i stanowiska pracy zawodowej.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne  kierunki  badań  naukowych  w  jednostce  prowadzone  są  w  ramach  dziedziny  nauk  społecznych  i  dotyczą
problematyki nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, jak również bezpieczeństwa. Badania prowadzone są w
ramach indywidualnych projektów pracowników, jak również w pracach zespołowych zorganizowanych w poszczególnych
katedrach i zakładach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.  
Obecnie prowadzone badania, związane z zajęciami prowadzonymi na danym kierunku studiów dotyczą filozofii  i  etyki
polityki  (kwestie  wielokulturowości,  etyka  stosunków  międzynarodowych  itp.),  histori i  stosunków
międzynarodowych, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, historii i współczesnego wymiaru myśli
politycznej  w  ujęciu  polskim  i  międzynarodowym,  problematyki  konstytucjonalizmu  i  ustrojów  państwowych  oraz
transformacji społeczno-politycznych (szczególnie w Europie Środkowej i Południowej).  
Odrębnym  blokiem  są  badania  dotyczące  polityki  zagranicznej  (przykładowo  teoria  polityki  zagranicznej,  polityka
zagraniczna Stanów Zjednoczonych, europeizacja polskiej polityki zagranicznej), współczesnej dyplomacji i współczesnych
stosunków  międzynarodowych  –  zarówno  w  wymiarze  teoretycznym  (teorie  stosunków  międzynarodowych,  aspekt
instytucjonalny funkcjonowania Unii Europejskiej itp.), jak i dotyczące studiów obszarowych (stosunki międzynarodowe w
obszarze postradzieckim, stosunki polityczne i gospodarcze w regionie Ameryki Łacińskiej,  stosunki międzynarodowe w
Afryce, procesy polityczne i społeczne świata arabsko-muzułmańskiego, stosunki międzynarodowe w rejonie Azji Południowej
i Wschodniej).  
Kolejnym  kierunkiem  prowadzonych  badań  są  zagadnienia  związane  z  bezpieczeństwem  międzynarodowym
(przykładowo  polityka  bezpieczeństwa  energetycznego),  uwzględniające  kwestie  problematyki  konfliktów  zbrojnych
(przykładowo  mechanizmy  rozwiazywania  konfliktów  zbrojnych),  a  także  zagrożeń  globalnych  (problem  państw
dysfunkcyjnych, pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa) i asymetrycznych we współczesnym świecie.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów pozostaje w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce w ramach dziedziny
nauk społecznych, dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych. 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 przekazywane są najnowsze wyniki badań z zakresu procesów, uwarunkowań i czynników
kształtujących stosunki międzynarodowe z perspektywy historycznej i współczesnej, teorii, narzędzi i metod badawczych,
kluczowych  podmiotów  i  uczestników  stosunków  międzynarodowych,  organizacji  i  struktur  międzynarodowych,  prawa
międzynarodowego, procesów integracyjnych na świecie, jak również polityki zagranicznej i dyplomacji, teorii i strategii
stosunków międzynarodowych.  
W  tym  zakresie  należy  podkreślić  rozróżnienie  i  odmienne  treści  wyników  badań  związanych  z  dydaktyką,
odzwierciedlających tok studiów pierwszego stopnia oraz efekty uczenia się w tym zakresie.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedzibą  Instytutu  Nauk  Politycznych  i  Stosunków  Międzynarodowych  oraz  Wydziału  Studiów  Międzynarodowych  i
Politycznych jest nowoczesny budynek oddany do użytku w 2020 r. po gruntownym remoncie i termomodernizacji.  
Budynek położony jest przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Wyróżnia się wykorzystaniem technologii termomodernizacyjnych, a
w szczególności:   
- zamontowaniem na całej południowej elewacji (6 kondygnacji) paneli fotowoltaicznych najnowszej generacji,  
- wyposażeniem wszystkich pomieszczeń biurowych i dydaktycznych w termo konwektory,  
-  zainstalowaniem  systemu  BMS  (Building  Management  System  -  system  zarządzania  systemami  automatycznego
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sterowania  w budynku.  Zadaniem automatyki BMS jest  integrowanie  instalacji  występujących w obiekcie  –  oświetlenia,
wentylacji, klimatyzacji itp.).  
Budynek dysponuje 68 salami niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia jednocześnie dla
2673 osób, w tym:  
- 13 salami wykładowymi dla większych grup (45−220 miejsc),  
- 23 salami wykładowymi dla grup średniej wielkości (30−40 miejsc),  
- 39 salami seminaryjnymi i lektoratowymi (do 25 miejsc),  
- 3 pracowniami komputerowymi z 60 stanowiskami.  
Sale  wykładowe pozwalają  na prowadzenie zajęć z  wykorzystaniem metod audiowizualnych zarówno dla  dużych grup
studentów, jak i mniejszych. Większe sale dydaktyczne wyposażone są w stacjonarne rzutniki (największe trzy sale – w
rzutniki laserowe najnowszej generacji), ekrany i zasłony sterowane elektrycznie z pulpitu wykładowcy oraz nagłośnienie i
monitory wielkogabarytowe. Sale seminaryjne wykorzystywane są do prowadzenia ćwiczeń, konwersatoriów, lektoratów i
seminariów. Sale te wyposażone są w tablice suchościeralne, mobilne rzutniki i ekrany. W całym budynku Wydziału można
korzystać z sieci komputerowej zarówno stacjonarnej, jak i mobilnej.   
Infrastrukturę tworzą także wspólne przestrzenie,  takie jak szatnia,  stołówka oraz tzw. common-room dla studentów i
doktorantów. Przewidziano również miejsce dla kół naukowych i samorządu studenckiego.  Przed wejściami do budynku
usytuowane zostały także miejsca parkingowe dla rowerów. Na VI piętrze ulokowany został pokój dla matki karmiącej.  
Wszystkie  pomieszczenia  budynku,  na  wszystkich  kondygnacjach  dostępne  są  dla  osób  niepełnosprawnych  (windy  i
pochylnie). W każdej sali dydaktycznej przewidziano miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.  
Biblioteka wydziałowa zajmuje powierzchnię 1529 m.kw. (wypożyczalnia, czytelnia, magazyny); gromadzi podręczniki,
monografie i publikacje oraz czasopisma naukowe. Biblioteka udostępnia zbiory do domu oraz do pracy na miejscu. W
bibliotece znajdują się miejsca dla pracy cichej studentów. Znaczna część zbiorów ulokowana jest w tzw. wolnym dostępie.
Księgozbiory zabezpieczone zostały chipami. Przy wyjściach z biblioteki umieszczone są bramki elektroniczne. Funkcjonuje
także tzw. wrzutnia nocna, umożliwiająca zwroty książek o dowolnej porze. 
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0388

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

W  ramach  kierunku  stosunki  międzynarodowe  studenci  mają  możliwość  profilowania  kształcenia,  zgodnie  ze
swoimi zainteresowaniami, na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: bezpieczeństwo międzynarodowe i  dyplomacja
współczesna. Wybór ścieżki specjalizacyjnej dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów pierwszego roku
studiów składanej do 15 czerwca. Minimalna liczba osób dla poszczególnych ścieżek wynosi 15 osób. Maksymalną liczbę
osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie
studentów. O przyjęciu na ścieżkę specjalizacyjną decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 180

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

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

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 96

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 3

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 6

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1793

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Student zobowiązany jest do odbycia praktyk w wymiarze 60 godzin. Praktykę może rozpocząć student po ukończeniu III
semestru studiów. Do ukończenia VI semestru studiów student zobowiązany jest do rozliczenia odbytej praktyki poprzez
złożenie wymaganych dokumentów Koordynatorowi INPiSM ds. Praktyk i karier. Praktyki studenckie mogą być realizowane w
kraju i za granicą. Realizacja praktyk powinna odbywać się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, choć dopuszcza się
możliwość  odbywania  praktyk  w  trakcie  trwania  roku  akademickiego,  pod  warunkiem  realizacji  innych  obowiązków
wynikających z realizacji programu studiów. Student dokonuje wyboru miejsca odbycia praktyki spośród proponowanych
instytucji/organizacji przez Uczelnię lub wybranych samodzielnie, które wyrażą zgodę na przyjęcie go na praktykę. W trakcie
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praktyki student realizuje zadania zgodne z wymogami danej instytucji i planem praktyk.  
Nadzór nad praktykami sprawuje Koordynator INPiSM ds. Praktyk i karier. Podstawą zaliczenia praktyki jest przedstawione
przez studenta zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu praktyki  wystawione przez jednostkę organizacyjną,  w której
student realizował praktykę. Student nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu odbywanych praktyk. Za odbycie praktyk student
otrzymuje 3 punkty ECTS.

Ukończenie studiów

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

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



Efekty uczenia się 10 / 346

Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

SMI_K1_W01
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu charakter nauk o polityce i
administracji ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych oraz ich
miejsce w systemie nauk społecznych i w odniesieniu do innych nauk

P6S_WG

SMI_K1_W02
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i funkcjonowanie
instytucji politycznych na poziomie państwowym, organizacji międzynarodowych, w
tym ugrupowań integracyjnych

P6S_WG,
P6S_WK

SMI_K1_W03
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu rodzaje więzi społecznych z
punktu widzenia stosunków międzynarodowych z perspektywy historycznej i
współczesnej oraz zmiany zachodzące w strukturach społecznych

P6S_WK

SMI_K1_W04
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu normy i systemy prawne
regulujące relacje społeczne w wymiarze państwowym i międzynarodowym oraz ich
praktyczne zastosowanie

P6S_WG,
P6S_WK

SMI_K1_W05
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teoretyczne modele stosunków
międzynarodowych, funkcjonowanie i znaczenie systemów międzynarodowych, a
także dynamikę zmian struktur międzynarodowych i instytucji politycznych oraz ich
ideologicznych i teoretycznych podstaw

P6S_WG,
P6S_WK

SMI_K1_W06
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia
pozyskiwania danych służących analizie procesów zachodzących w obszarze
stosunków międzynarodowych oraz uregulowania dotyczące własności intelektualnej

P6S_WK

SMI_K1_W07
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania,
działalności i zarządzania instytucjami politycznymi o charakterze rządowym i
pozarządowym w wymiarze krajowym i międzynarodowym

P6S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

SMI_K1_U01
Absolwent potrafi dostrzec oraz dokonać interpretacji zjawisk kulturowych,
politycznych, gospodarczych, prawnych zachodzących w relacjach
międzynarodowych, a także dokonać wielowymiarowej analizy zagrożeń militarnych,
gospodarczych, politycznych oraz antropogenicznych

P6S_UW

SMI_K1_U02
Absolwent potrafi zebrać oraz dokonać selekcji informacji na temat zjawisk
zachodzących w stosunkach międzynarodowych oraz dokonać ich wstępnej analizy
przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy teoretycznej z uwzględnieniem
obowiązujących norm i reguł prawnych

P6S_UW

SMI_K1_U03
Absolwent potrafi dokonać analizy genezy, przebiegu oraz skutków konkretnych
zjawisk zachodzących w stosunkach międzynarodowych, a także wykorzystać
posiadaną wiedzę do przewidywania i tworzenia scenariuszy rozwoju sytuacji
międzynarodowej

P6S_UO

SMI_K1_U04
Absolwent potrafi krytycznie odnieść się do zgłaszanych na forum krajowym lub
międzynarodowym propozycji rozwiązań konkretnych kwestii politycznych,
gospodarczych oraz sformułować własne propozycje ich rozwiązania, a także
wykorzystać wiedzę w konkretnych sytuacjach zawodowych

P6S_UW
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Kod Treść PRK

SMI_K1_U05

Absolwent potrafi planować rozwój indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego i
podnoszenia kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie
studiów, a także potrafi angażować się w pracę zespołową oraz realizować
powierzone zadania, również w zakresie badań i zadań o charakterze
interdyscyplinarnym

P6S_UU

SMI_K1_U06

Absolwent potrafi korzystając z poznanych teorii, wykorzystać zebrane materiały
źródłowe do przygotowania prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych z zakresu
konkretnych problemów stosunków międzynarodowych w języku polskim oraz
wybranym języku obcym wykorzystując kompetencje językowe uwzględniające
terminologię charakterystyczną dla stosunków międzynarodowych na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

SMI_K1_U07
Absolwent potrafi rozpoznać i stosować prawne i pozaprawne, w tym zawodowe i
moralne, normy i reguły obowiązujące w organizacjach i instytucjach działających w
szeroko pojętych stosunkach międzynarodowych

P6S_UW

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

SMI_K1_K01
Absolwent jest gotów do ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy, przyswajania i
analizowania nowych wiadomości i procesów z zakresu stosunków
międzynarodowych, a także wykorzystując poznane narzędzia wyrażać krytyczną
opinię w tym zakresie

P6S_KK

SMI_K1_K02
Absolwent jest gotów do profesjonalnego i etycznego zachowania oraz rozstrzygania
dylematów zawodowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi i normami
społecznymi oraz z zasadami wynikającymi z wykonywanego zawodu

P6S_KR

SMI_K1_K03
Absolwent jest gotów do opracowywania i realizowania projektów z zakresu
funkcjonowania i działalności instytucji i organizacji politycznych oraz gospodarczych
na poziomie krajowym i międzynarodowym zarówno indywidualnie, jak również w
ramach pracy zespołowej

P6S_KO

SMI_K1_K04
Absolwent jest gotów do aktywnego udziału w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, a także realizacji projektów politycznych, gospodarczych,
kulturalnych z wykorzystaniem poznanych reguł, norm i systemów prawnych

P6S_KO
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Plany studiów
W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 5 przedmiotów fakultatywnych, w tym 2 przedmioty zakończone
egzaminem oraz 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną.  
 
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 4 przedmioty fakultatywne w ramach ścieżki specjalnościowej, 2
przedmioty fakultatywne kierunkowe (po 1 w semestrze) oraz 2 przedmioty ogólnoinsytutowe.
 
W czasie III roku studiów student ma obowiązek zrealizować 4 przedmioty fakultatywne w ramach ścieżki specjalnościowej, 3
przedmioty  fakultatywne  kierunkowe,  1  przedmiot  w  języku  obcym  spośród  oferowanych  dla  kierunku  stosunki
międzynarodowe oraz 2 przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym 1 w języku obcym.
 
Na studiach I stopnia w czasie II i III roku student ma obowiązek zaliczyć w sumie 2 przedmioty w języku obcym, w tym
minimum 1 przewidziany dla kierunku stosunki międzynarodowe spośród: (Asia-Pacific in World Politics, Wars in the Middle
East, Free Trade Areas in the World).

Dla  studentów  III  roku  kierunku  stosunki  międzynarodowe  przewidziano  300  żetonów  na  realizację  fakultatywnego,
tematycznego  kursu  językowego  w  wymiarze  30  godzin  dydaktycznych,  prowadzonego  przez  Jagiellońskie  Centrum
Językowe. Lista kursów do wyboru będzie podlegała corocznej aktualizacji na zasadzie porozumienia między kierownictwami
INPiSM i JCJ. Szczegółowe zasady i kryteria podziału żetonów zostaną ustalone przez Dyrekcję INPiSM UJ, zaopiniowane przez
WRSS WSMiP, po czym nastąpi ich formalne ogłoszenie.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. 60 6,0 egzamin O

Filozofia 30 4,0 egzamin O

Podstawy prawa 30 4,0 egzamin O

Ekonomia 60 6,0 egzamin O

Ochrona własności intelektulnej 15 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Szkolenie uniwersyteckie 4 - zaliczenie O

Język obcy 30 2,0 zaliczenie O

WF 30 - zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych O

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty
zakończone egzaminem oraz 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną.

System polityczny RP 30 3,0 zaliczenie F

Komunikowanie międzynarodowe 30 3,0 zaliczenie F

Porządek społeczny a wyzwania współczesności 30 3,0 zaliczenie F

Sztuka negocjacji w dyplomacji 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polska polityka europejska 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Socjologia 30 4,0 egzamin O

Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku 60 6,0 egzamin O

Podstawy statystyki 30 4,0 zaliczenie na
ocenę O

Metody badawcze w stosunkach międzynarodowych 15 1,0 zaliczenie O

Język obcy 30 2,0 zaliczenie O

WF 30 - zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych O

Student w ciągu całego I roku ma 2 przedmioty zakończone egzaminem oraz 3 przedmioty zakończone
zaliczeniem z oceną.

Polska w stosunkach międzynarodowych XX wieku 45 5,0 zaliczenie na
ocenę F

Teorie wojny i pokoju 45 5,0 egzamin F

Stosunki międzynarodowe w myśli politycznej 45 5,0 egzamin F

Historia doktryn ekonomicznych 30 3,0 zaliczenie F

Szlaki żeglugowe w stosunkach międzynarodowych 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Cyberbezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków politycznych 30 4,0 egzamin O

Prawo międzynarodowe publiczne 60 6,0 egzamin O

Integracja europejska 60 6,0 egzamin O

Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych 30 3,0 egzamin O

Język obcy 30 2,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych O

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w
semestrze)
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

NATO- historia -struktura-działanie 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe Półwyspu Bałkańskiego 30 3,0 zaliczenie F

Zagadnienia ludobójstwa i eksterminacji w stosunkach
międzynarodowych 30 3,0 zaliczenie F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim O

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

Analiza dyskursu politycznego 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Społeczeństwo i kultura 30 3,0 zaliczenie F

Cywilizacje świata 30 3,0 zaliczenie F

Państwa posocjalistyczne w refleksji politologicznej 30 3,0 zaliczenie F

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

ocenę F

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

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekologiczne miast 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Współczesne problemy społeczno-polityczne 30 3,0 zaliczenie F

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

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

Edukacja polityczna 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
Dodatkowo, w trakcie II i III roku student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w języku obcym
przewidziany dla kierunku Stosunki Międzynarodowe (Asia-Pacific in World Politics, Wars in the Middle
East, Free Trade Areas in the World).

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

Violence in international relations 30 4,0 zaliczenie F

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

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

Academic English 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F
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Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 5 przedmiotów fakultatywnych, w tym 2 przedmioty zakończone
egzaminem oraz 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną.  
 
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 4 przedmioty fakultatywne w ramach ścieżki specjalnościowej, 2
przedmioty fakultatywne kierunkowe (po 1 w semestrze) oraz 2 przedmioty ogólnoinsytutowe.
 
W czasie III roku studiów student ma obowiązek zrealizować 4 przedmioty fakultatywne w ramach ścieżki specjalnościowej, 3
przedmioty  fakultatywne  kierunkowe,  1  przedmiot  w  języku  obcym  spośród  oferowanych  dla  kierunku  stosunki
międzynarodowe oraz 2 przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym 1 w języku obcym.
 
Na studiach I stopnia w czasie II i III roku student ma obowiązek zaliczyć w sumie 2 przedmioty w języku obcym, w tym
minimum 1 przewidziany dla kierunku stosunki międzynarodowe spośród: (Asia-Pacific in World Politics, Wars in the Middle
East, Free Trade Areas in the World).

Dla  studentów  III  roku  kierunku  stosunki  międzynarodowe  przewidziano  300  żetonów  na  realizację  fakultatywnego,
tematycznego  kursu  językowego  w  wymiarze  30  godzin  dydaktycznych,  prowadzonego  przez  Jagiellońskie  Centrum
Językowe. Lista kursów do wyboru będzie podlegała corocznej aktualizacji na zasadzie porozumienia między kierownictwami
INPiSM i JCJ. Szczegółowe zasady i kryteria podziału żetonów zostaną ustalone przez Dyrekcję INPiSM UJ, zaopiniowane przez
WRSS WSMiP, po czym nastąpi ich formalne ogłoszenie.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polityka bezpieczeństwa energetycznego 30 3,0 zaliczenie F

Problemy demograficzne a bezpieczeństwo 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Ścieżka: Dyplomacja współczesna

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 5 przedmiotów fakultatywnych, w tym 2 przedmioty zakończone
egzaminem oraz 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną.  
 
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 4 przedmioty fakultatywne w ramach ścieżki specjalnościowej, 2
przedmioty fakultatywne kierunkowe (po 1 w semestrze) oraz 2 przedmioty ogólnoinsytutowe.
 
W czasie III roku studiów student ma obowiązek zrealizować 4 przedmioty fakultatywne w ramach ścieżki specjalnościowej, 3
przedmioty  fakultatywne  kierunkowe,  1  przedmiot  w  języku  obcym  spośród  oferowanych  dla  kierunku  stosunki
międzynarodowe oraz 2 przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym 1 w języku obcym.
 
Na studiach I stopnia w czasie II i III roku student ma obowiązek zaliczyć w sumie 2 przedmioty w języku obcym, w tym
minimum 1 przewidziany dla kierunku stosunki międzynarodowe spośród: (Asia-Pacific in World Politics, Wars in the Middle
East, Free Trade Areas in the World).

Dla  studentów  III  roku  kierunku  stosunki  międzynarodowe  przewidziano  300  żetonów  na  realizację  fakultatywnego,
tematycznego  kursu  językowego  w  wymiarze  30  godzin  dydaktycznych,  prowadzonego  przez  Jagiellońskie  Centrum
Językowe. Lista kursów do wyboru będzie podlegała corocznej aktualizacji na zasadzie porozumienia między kierownictwami
INPiSM i JCJ. Szczegółowe zasady i kryteria podziału żetonów zostaną ustalone przez Dyrekcję INPiSM UJ, zaopiniowane przez
WRSS WSMiP, po czym nastąpi ich formalne ogłoszenie.
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyka dyplomatyczna 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Dyplomacja gospodarcza 30 3,0 zaliczenie F

Prawo dyplomatyczne i konsularne 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 60 6,0 egzamin O

Geografia polityczna 30 4,0 egzamin O

Instytucje Unii Europejskiej 30 3,0 egzamin O

Język obcy 30 2,0 egzamin O

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych O

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe po 1 w semestrze

Inicjatywy i projekty transgraniczne w Unii Europejskiej 30 3,0 zaliczenie F

Zarządzanie projektami międzynarodowymi 30 3,0 zaliczenie F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim O

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

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

ocenę F

Kino polskie jako kino polityczne 30 3,0 zaliczenie F

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

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

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

Nacjonalizm – historia i współczesność 30 3,0 zaliczenie F

Problemy wielokulturowości 30 3,0 zaliczenie F

Islam w stosunkach międzynarodowych 30 3,0 zaliczenie F

Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

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

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Design thinking 30 3,0 zaliczenie F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
Dodatkowo, w trakcie II i III roku student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w języku obcym
przewidziany dla kierunku Stosunki Międzynarodowe (Asia-Pacific in World Politics, Wars in the Middle
East, Free Trade Areas in the World).

Presidents and Governments 30 4,0 zaliczenie F

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

Wars in the Middle East 30 4,0 zaliczenie F

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

Liberalism, Multiculturalism and Citizenship 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Międzynarodowe stosunki militarne 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Analiza polityki zagranicznej – aspekty teoretyczne i praktyczne 30 3,0 zaliczenie F

Protokół dyplomatyczny 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku 45 5,0 egzamin O

Organizacje międzynarodowe 30 4,0 egzamin O

Seminarium dyplomowe 30 5,0 zaliczenie na
ocenę O

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych O

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować 3 przedmioty fakultatywne kierunkowe

Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 3,0 zaliczenie F

Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych 30 3,0 zaliczenie F

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim O

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

Analiza dyskursu politycznego 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Społeczeństwo i kultura 30 3,0 zaliczenie F

Cywilizacje świata 30 3,0 zaliczenie F

Państwa posocjalistyczne w refleksji politologicznej 30 3,0 zaliczenie F

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

ocenę F

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

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekologiczne miast 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Współczesne problemy społeczno-polityczne 30 3,0 zaliczenie F

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

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

Edukacja polityczna 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
Dodatkowo, w trakcie II i III roku student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w języku obcym
przewidziany dla kierunku Stosunki Międzynarodowe (Asia-Pacific in World Politics, Wars in the Middle
East, Free Trade Areas in the World).

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

Violence in international relations 30 4,0 zaliczenie F

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

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

Academic English 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Stosunki międzynarodowe w Europie po 1945 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej 30 3,0 zaliczenie O

Stosunki międzynarodowe w Afryce 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Negocjacje i umowy międzynarodowe 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Dyplomacja publiczna 30 3,0 zaliczenie F

Prawo międzynarodowe prywatne 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Współczesne systemy polityczne 60 6,0 egzamin O

Seminarium dyplomowe 30 5,0 zaliczenie na
ocenę O

Praktyki studenckie 60 3,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych O

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować 3 przedmioty fakultatywne kierunkowe.

Pozaeuropejskie procesy integracyjne 30 3,0 zaliczenie F

Warsztat kompetencji międzykulturowych: zrozumieć islam 30 3,0 zaliczenie F

Państwa czarnomorskie i ich polityka bezpieczeństwa w regionie 30 3,0 zaliczenie F

Wyzwania przestępczości transnarodowej 30 3,0 zaliczenie F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim O

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

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

ocenę F

Kino polskie jako kino polityczne 30 3,0 zaliczenie F

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

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

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

Nacjonalizm – historia i współczesność 30 3,0 zaliczenie F

Problemy wielokulturowości 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Islam w stosunkach międzynarodowych 30 3,0 zaliczenie F

Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

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

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Design thinking 30 3,0 zaliczenie F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
Dodatkowo, w trakcie II i III roku student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w języku obcym
przewidziany dla kierunku Stosunki Międzynarodowe (Asia-Pacific in World Politics, Wars in the Middle
East, Free Trade Areas in the World).

Presidents and Governments 30 4,0 zaliczenie F

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

Wars in the Middle East 30 4,0 zaliczenie F

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

Liberalism, Multiculturalism and Citizenship 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa 30 3,0 zaliczenie F

Problemy bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych
zachodniej hemisfery 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Analiza współczesnych źródeł dyplomatycznych 30 3,0 zaliczenie F

Praktyczne aspekty pracy w organizacjach międzynarodowych 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd559f75ba00.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia, 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, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią stosunków międzynarodowych w okresie od rozpoczęcia
obrad kongresu wiedeńskiego w 1814 r. do zakończenia II wojny światowej w 1945 r. Treści merytoryczne
przedmiotu zostały podzielone między wykłady i ćwiczenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 23 / 346

W1 Student rozumie ewolucję stosunków
międzynarodowych w latach 1815-1945. SMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
ćwiczeniach

W2
Student rozumie ewolucję systemu
międzynarodowego oraz poszczególnych jego
uczestników we wskazanym okresie.

SMI_K1_W05
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
ćwiczeniach

W3
Student zna procesy polityczne, społeczne
i gospodarcze, które determinują stosunki
międzynarodowe.

SMI_K1_W06
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
ćwiczeniach

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi przeanalizować podstawowe procesy
zachodzące w stosunkach międzynarodowych i ich
wpływ na zmiany w tych stosunkach.

SMI_K1_U03
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
ćwiczeniach

U2
Student potrafi zabrać głos w dyskusji na temat
ewolucji środowiska międzynarodowego w oparciu
o przeczytaną literaturę.

SMI_K1_U01
zaliczenie na ocenę,
aktywność na
ćwiczeniach

U3
Student potrafi analizować multilateralne relacje
międzypaństwowe zachodzące w różnym czasie
i tworzące określone układy sił międzynarodowych
zwane ładami międzynarodowymi.

SMI_K1_U01, SMI_K1_U03
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
ćwiczeniach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów wyszukiwać informacje, krytycznie
je analizować i syntetyzować. SMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
ćwiczeniach

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 50

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie do egzaminu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot obejmuje historię stosunków międzynarodowych w okresie od
rozpoczęcia obrad Kongresu Wiedeńskiego w 1814 roku do zakończenia II wojny
światowej w 1945 roku.

Struktura wykładu: 1. Wprowadzenie do historii stosunków międzynarodowych; 2.
Kongres Wiedeński; 3. Między restauracją a reakcją 1815-1848;  4. Rozpad
systemu kongresowego 1849-1871; 5. Nowy Świat 1783-1865;  6. Zjednoczenie
Włoch i Zjednoczenie Niemiec, stadium rywalizacji w Europie do 1914 roku; 7. USA
i półkula zachodnia 1865-1914; 8. Kolonializm; 9. Droga ku wojnie; 10. I wojna
światowa; 11. Traktat wersalski 1919 r.; 12. Stosunki międzynarodowe
1919-1939; 13. II wojna światowa i Wielka Koalicja; 14. Zakończenie II wojny
światowej

Struktura ćwiczeń: 1. Zajęcia organizacyjne; 2. Charakterystyka kolonializmu do
1914 roku;  3. Kolonializm do 1914 roku na przykładzie Afryki;  4. Ameryka
Łacińska: od powstania niepodległych państw do wojny o Pacyfik; 5. Daleki
Wschód do I wojny światowej; 6. I wojna światowa i konferencja paryska; 7.
Powstanie systemu wersalskiego i jego słabości; 8. Zagrożenia faszyzmem w
Europie i poza nią; 9. Upadek systemu wersalskiego; 10. Stosunki
międzynarodowe na Dalekim Wschodzie i w Afryce do wybuchu II wojny
światowej; 11. II wojna światowa (Europa); 12. II wojna światowa (Afryka, Azja,
Pacyfik); 13. Zakończenie II wojny światowej – ład jałtański

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny

Zaliczenie na ocenę pozytywną egzaminu obejmującego treści
przekazywane podczas wykładów oraz ćwiczeń, a także treści z
zakresu literatury podstawowej; egzaminy odbywają się w sesji
egzaminacyjnej. Do egzaminu dopuszczone są tylko te osoby,
które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń. Do oceny egzaminu
wykorzystywana jest standardowa skala ocen.

ćwiczenia zaliczenie na ocenę,
aktywność na ćwiczeniach

Zaliczenie na ocenę pozytywną ćwiczeń na podstawie
aktywności podczas zajęć (ocenianej każdorazowo) oraz
uzyskania pozytywnej oceny z kolokwiów zaliczeniowych. Do
oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Obecność na zajęciach (ćwiczenia) jest obowiązkowa.
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Filozofia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cac67d9e452a.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Filozofia

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

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 student zna podstawowe pojęcia ontologii,
epistemologii i etyki

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

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

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 formułować argumenty na poparcie określonego
stanowiska

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

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

SMI_K1_U06, SMI_K1_U07 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

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.

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

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

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

ćwiczenia zaliczenie pisemne
2/ zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych
analizowanych na ćwiczeniach na podstawie: - dwóch kolokwiów
trwających 20 minut; - aktywności na zajęciach w postaci udziału w
dyskusji i argumentowania własnego stanowiska, ocenianej każdorazowo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Podstawy prawa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cc03483edf3d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

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

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o prawie jako narzędziu regulacji życia społeczno-politycznego.

C2 Uświadomienie studentom znaczenia konstytucji w systemie państwa demokratycznego.

C3 Uwrażliwienie na zagadnienie praworządności.

C4 Wskazanie logiki i zasad głównych gałęzi prawa.

C5 Zapoznanie z problematyką i metodami wykładni prawa.

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

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe koncepcje prawa SMI_K1_W04 egzamin pisemny

W2 problematykę tworzenia, obowiązywanie, stosowanie
prawa oraz podstawowe metody wykładni SMI_K1_W04 egzamin pisemny

W3 gałęzie prawa i ich specyfikę SMI_K1_W04 egzamin pisemny

W4 koncepcję państwa prawa i praworządności SMI_K1_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznać i stosować normy prawne SMI_K1_U01, SMI_K1_U07 egzamin pisemny

U2 interpretować zjawiska zachodzące w obrębie ustroju
prawno-politycznego państwa SMI_K1_U01, SMI_K1_U07 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
świadomego uczestnictwa w życiu społeczno-
politycznym i gospodarczym, ze zrozumieniem zasady
praworządności

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do zajęć 20

analiza orzecznictwa 15

analiza aktów normatywnych 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.

Europejskie tradycje prawne.

Demokratyczne państwo prawa.

Tworzenie prawa. Model stanowienia prawa.  

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

Wykładnia prawa. Rola sad̨ów w procesie wykładni (ze szczególnym
uwzgled̨nieniem Sad̨u Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego). 
Stosowanie prawa (sad̨owe i administracyjne).

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

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

Prawo: aktualne wyzwania. 

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Zaliczenie pisemne lub ustne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ekonomia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cb5946566976.22

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 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przedstawienie podstaw funkcjonowania współczesnego sytemu gospodarczego,
za szczególnym uwzględnieniem podmiotów i ich relacji oraz nowych trendów gospodarczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Wie, jakie są mechanizmy optymalizacji działań,
tworzenia wartości dodanej oraz procesów
równoważenia się rynków.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny,
projekt, raport,
prezentacja
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W2 Zna cechy podmiotów funkcjonujących w mikro, mezo
i makro skali.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny,
projekt, raport,
prezentacja

W3 Odróżnia specyfikę zjawisk w perspektywie krótko, -
i długookresowej w gospodarce.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

egzamin pisemny,
projekt, raport,
prezentacja

W4 Określa specyfikę procesów gospodarczych w skali
narodowej i międzynarodowej.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

egzamin pisemny,
projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Analizuje związki przyczynowo-skutkowe zachodzące
w sferze mikro -, mezo- makroekonomicznej, a także
powiązania występujące pomiędzy wskazanymi.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 projekt, prezentacja

U2 Interpretuje związki między procesami gospodarczymi
zachodzącymi skali narodowej i międzynarodowej.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Wyraża myśli w sposób uporządkowany
i odpowiedzialny. SMI_K1_K01 projekt, prezentacja

K2 Współdziała w grupie.
SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

ćwiczenia 30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 40

rozwiązywanie zadań problemowych 10

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie projektu 30

analiza problemu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

BLOK 1. Wprowadzenie do ekonomii
1. Podstawowe kategorie i zasady ekonomii
2. Współczesne systemy gospodarcze
3. Problemy współczesnej gospodarki
4. Ekonomiczna rola państwa w gospodarce

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

2.

BLOK 2. Mikroekonomia
1. Podstawowe kategorie i zasady ekonomii
2. Teoria rynku
3. Konsument w gospodarce
4. Współczesne przedsiębiorstwo
5. Struktury rynku
6. Rynki czynników wytwórczych
7. Mikroekonomia i państwo
8. Ekonomia ubóstwa i dobrobytu

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

3.

BLOK 3. Makroekonomia
1. Długookresowy wzrost gospodarczy
2. Rozwój gospodarczy
3. Pieniądz w gospodarce
4. Dochody i wydatki w gospodarce
5. Problem bezrobocia i inflacji
6. Wahania koniunkturalne
7. Makroekonomia gospodarki otwartej
8. Polityka gospodarcza państwa

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, raport

Student decyduje się podjąć wybrane działania z listy
zaproponowanej przez koordynatora kursu (sprawdziany z wiedzy,
brief ekonomiczny). Wybrana strategia powinna mu przynieść min.
60 % punktów potrzebnych do zaliczenia przedmiotu. Część zajęć
prowadzona jest w formule zdalnego nauczania.

ćwiczenia projekt, prezentacja
Student przygotowują projekty warsztatowe na zaproponowany
przez prowadzącą temat oraz biorą udział w grze ekonomicznej
zaprojektowanej przez prowadzącą. Studenci powinni uzyskać 60%
punktów z całkowitej sumy, aby uzyskać zaliczenie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ochrona własności intelektulnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd9651fc89e9.22

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 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami ochrony własności intelektualnej, a także
techniką sporządzania przypisów i bibliografii prac naukowych. Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny -
po przedstawieniu teoretycznych zagadnień z danego obszaru prawa własności intelektualnej, studenci
rozwiązują kazusy/zadania z tejże tematyki.

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 elementarne podstawy prawne i pojęcia z zakresu
ochrony własności intelektualnej SMI_K1_W06 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

W2 podstawowe zasady ochrony majątkowych
i osobistych praw autorskich SMI_K1_W06 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

W3 podstawowe zasady prawa własności przemysłowej SMI_K1_W06 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
samodzielnie przygotować pisemną pracę naukową
związaną z tematyką stosunków międzynarodowych
z poszanowaniem zasad ochrony własności
intelektualnej

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2
rozpoznać i stosować przepisy prawa własności
intelektualnej opracowane przez państwa i organizacje
międzynarodowe

SMI_K1_U07 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 profesjonalnego i etycznego zachowania w zakresie
ochrony własności intelektualnej SMI_K1_K02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

K2 pisania prac naukowych z poszanowaniem zasad
ochrony własności intelektualnej SMI_K1_K04 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 15

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 15

rozwiązywanie kazusów 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Konwersatorium ma charakter teoretyczno-warsztatowy. Najpierw prowadzący
omawia podstawowe regulacje z wybranego obszaru własności intelektualnej, a
następnie studenci rozwiązują kazusy/zadania z tej tematyki w oparciu o poznane
akty prawne. Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podstawowe pojęcia i zasady prawa własności intelektualnej - typologia praw
własności intelektualnej, pojęcie własności intelektualnej i przemysłowej, źródła
prawa własności intelektualnej (krajowe, unijne, międzynarodowe), sposoby
uzyskiwania ochrony, rejestry w zakresie praw własności intelektualnej, znaczenie
praw własności intelektualnej w działalności naukowej oraz gospodarczej.

II. Prawo autorskie:

1. źródła prawa autorskiego (polskie, unijne, międzynarodowe)

2. przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych

3. podmiot prawa autorskiego: ustalanie podmiotu uprawnionego, twórca,
współautorstwo, spadkobierstwo, utwory pracownicze

4. treść prawa autorskiego: autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe,
czas ochrony, licencje, domena publiczna

5. odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia osobistych i majątkowych
praw autorskich

6. problematyka plagiatu: definicja, uregulowania, prawo cytatu.

III. Prawo własności przemysłowej

1. pojecia i typologia prawa własności przemysłowej

2. podstawowe regulacje i zasady prawa patentowego

3. podstawowe regulacje z zakresu wzorów użytkowych i przemysłowych

4. podstawowe regulacje z zakresu prawa znaków towarowych i oznaczeń
geograficznych

5. konsekwencje naruszenia praw własności przemysłowej

IV. Techniczne zasady pisania pracy naukowej: techniki sporządzania struktury,
przypisów i bibliografii, polska norma wydawnicza, system harwardzki i oxfordzki,
wykorzystanie cytatów, używanie skrótów, zastosowanie kursywy, pisownia dat,
ppisownia nazwisk, sposoby przedstawiania wykresów i tabel, wymogi formalne
(marginesy, wielkość i typ czcionki).

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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



Sylabusy 37 / 346

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Należy spełnić dwa warunki: a) być obecnym na 80%
zajęć; b) zaliczyć końcowe kolokwium (test oraz kazus).
Punkty za aktywność na zajęciach są dopisywane do
kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cb0a0ede9c2e.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 4

Liczba
punktów ECTS
0.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna strukturę uczelni SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07 zaliczenie
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W2
student zna zasady zachowania w relacjach z różnymi
przedstawicielami społeczności akademickiej
i w typowych sytuacjach uczelnianych

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07 zaliczenie

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

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

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

SMI_K1_U07 zaliczenie

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

SMI_K1_U07 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student zna zasady autoprezentacji, doboru stroju
w zależności od typu sytuacji uczelnianych SMI_K1_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
4

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
4

ECTS
0.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

ćwiczenia zaliczenie Obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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System polityczny RP
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd02f7085ce1.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Głównym celem jest zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania polskiego systemu politycznego
po 1997 roku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie pojęcie systemu politycznego
i podstawowe pojęcia oraz metody niezbędne dla
analizy systemów politycznych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne
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W2 Student zna i rozumie cechy charakterystyczne oraz
ewolucję systemu politycznego w Polsce SMI_K1_W02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi rozstrzygać i zajmować stanowisko
dyskutując zagadnienia związane z instytucjami
polskiego systemu politycznego w odniesieniu
do wymogów stawianych przez UE

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2 Student potrafi analizować proces ewolucji i zmian
w zakresie systemu politycznego w Polsce SMI_K1_U04 zaliczenie pisemne,

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w życiu publicznym i dyskusji analityczno-eksperckiej
odnoszącej się do problematyki systemu politycznego
w Polsce.

SMI_K1_K04 zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Sprawy organizacyjne dotyczące przedmiotu.
2. Polski system polityczny po 1997 r. – uwagi wprowadzające.
3. Specyfika polskiego systemu politycznego w oparciu o wybrane zasady ustroju
demokratycznego.
4. Aparat państwowy ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w zakresie
kreowania polityki zagranicznej państwa.
5. Sejm i Senat – proces legislacyjny – przykłady stanowienia prawa w zakresie
polityki zagranicznej państwa.
6. Władza wykonawcza – Prezydent i rząd w kreowaniu polityki zewnętrznej
państwa.
7. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP – struktura, funkcje, kompetencje.
8. Minister Spraw Zagranicznych RP – kompetencje w kształtowaniu polskiej
dyplomacji po 1997 roku i ocena prowadzenia polityki zagranicznej państwa.
9. Kierunki prowadzenia polityki zewnętrznej RP po 1997 roku.
10. Zawieranie umów międzynarodowych np. wybranych państw europejskich.
11. Sądy i Trybunały – udział w kreowaniu polityki zewnętrznej państwa.
12. Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w decydowani o polityce zewnętrznej
państwa.
13. Polityka zewnętrzna państwa w programach partii politycznych kolejnych
kadencji Sejmu RP.
14. Samorząd terytorialny w RP we współpracy zagranicznej np. nawiązywania
kontaktów z miastami partnerskimi.
15. Podsumowanie – ocena funkcjonowania polskiego systemu politycznego po
1997 roku pod względem efektywności i stabilności polskiego systemu
politycznego.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Przedmiot może być zaliczony w dwóch alternatywnych formach: -
forma pisemna= udzielona odpowiedź na trzy pytania (każda
odpowiedź oceniana oddzielnie, ich suma dzielona przez trzy daje
ocenę finalną. - forma ustna = ocena z konspektu+ ocena z
prezentacji + ocena za ilość uzyskanych aktywności = suma trzech
ocen dzielona przez trzy daje ocenę finalną. W przypadku
konieczności przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej =
udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej (konieczne przypisy) na trzy
wybrane przez studenta pytania z udostępnionej listy zagadnień i
przesłanie ich w wyznaczonym terminie drogą e-mailową na adres;
ewa.bujwid-kurek@uj.edu.pl Każda odpowiedź oceniana jest w skali
od 5.0 - 2.0, suma ocen dzielona przez trzy daje ocenę końcową.
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Komunikowanie międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd559f848912.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi teorii komunikowania
społecznego i masowego a także rolą środków masowego przekazu w zglobalizowanym świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

zna podstawową terminologię z teorii komunikowania
społecznego ze szczególnym uwzględnieniem
komunikowania międzynarodowego oraz posiada
podstawową wiedzę na temat funkcjonowania środków
masowego przekazu, a także ich związków
z procesami i instytucjami społeczno-politycznymi.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W06

zaliczenie ustne

W2 Posiada podstawowe informacje na temat ewolucji
środków komunikowania masowego w świecie

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

zaliczenie ustne

W3 zna podstawowe koncepcje wpływu mediów
masowych na jednostki i zbiorowości

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonuje analizy treści przekazów masowych
na poziomie podstawowym

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U07 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Analizy i oceny przebiegu wydarzeń
międzynarodowych przedstawianych w mediach SMI_K1_K03 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza badań i sprawozdań 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do teorii komunikowania społecznego

- definicje i pojęcie komunikowania społecznego

- środki i formy komunikowania społecznego

- modele komunikowania międzynarodowego

W1, W2, W3, U1, K1
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2.

Komunikowanie międzykulturowe:

- podstawowe definicje komunikowania międzykulturowego

- przykłady teorii komunikowania międzykulturowego

- rola i znaczenie komunikowania pozawerbalnego

W1, W3, U1, K1

3.

Obszary komunikowania masowego w wymiarze transgranicznym:

- podstawowe zagadnienia teoretyczne

- analiza wybranych przykładów

- społeczeństwo informacyjne

W1, W3, K1

4.

Analiza funkcjonowania mediów masowych na wybranych przykładach:

- systemy medialne w świecie

- regulacje dotyczące funkcjonowania mediów masowych na świecie

- zagadnienia dotyczące deontologii zawodu dziennikarskiego

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Relacje system polityczny a system medialny:

- polityka medialna

- doktryny medialne

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Komunikowanie międzynarodowe - szanse i zagrożenia:

- nowe media

- dyplomacja publiczna

- nowe oblicze dezinformacji

 

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne aktywne uczestnictwo w wykładzie konwersatoryjnym zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Porządek społeczny a wyzwania współczesności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd559f86aad3.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Kurs ma na celu wyjaśnienie istoty porządku społecznego, zapoznanie z najważniejszymi koncepcjami ideowymi
i tendencjami współczesnego świata, wpływającymi na tworzenie ładu w rożnym wymiarze, w skali lokalnej
i globalnej, jak również uświadomienie nowych wyzwań w zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Zna najważniejsze koncepcje ideologiczne, ich
uwarunkowania i wpływ na kształt życia politycznego;
posiada wiedzę o koncepcjach ideowych kreowania
porządku społecznego i jego instytucji; rozumie
znaczenie porządku społecznego w życiu politycznym
tak zbiorowości jak i jednostki.

SMI_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi analizować i porównywać rożne koncepcje
w perspektywie historycznej, wskazywać różnice
między różnymi ideologicznymi koncepcjami porządku
społecznego, państwa, prawa, ekonomii i władzy
politycznej

SMI_K1_U01 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
interpretowania zjawisk społeczno – politycznych
w perspektywie doktrynalnej, wskazania roli
i znaczenia porządku społecznego w wymiarze
jednostkowym i zbiorowym

SMI_K1_K01 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 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.

Ukazanie różnych idei i wizji kształtowania ładu społecznego, zarówno religijnych
(chrześcijaństwo, islam, hinduizm, judaizm) jak i prawno – politycznych
(tradycjonalistycznych, liberalnych, populistycznych, anarchistycznych).
Przedmiotem refleksji są także niektóre zagrożenia związane z nowoczesnością
(neoimperializm, neoautorytaryzm, fundamentalizm, ekstremizm) w kontekście
funkcjonowania państwa jako gwaranta porządku i bezpieczeństwa. Moduł zakłada
również wykształcenie umiejętności argumentowania i kontrargumentacji,
stawiania tez i ich obrony, zastosowanych w debatach dotyczących problemów
współczesności.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w
zajęciach, opracowanie i przedstawienie projektu oraz
przeprowadzenie dyskusji lub przystąpienie do kolokwium
zaliczeniowego i jego pozytywny wynik.
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Sztuka negocjacji w dyplomacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.6053cfa198b94.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów pierwszego roku stosunków międzynarodowych z procesem
negocjacji w dyplomacji. Ponadto, student nabywa umiejętności skutecznego przeprowadzania negocjacji oraz
zapoznaje się ze strategiami i taktykami negocjacyjnymi.

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 uwarunkowania prawne i kulturowe
prowadzenia negocjacji dyplomatycznych.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2 Student zna fazy procesu negocjacji, strategie
i techniki negocjacyjne.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3 Student zna zasady skutecznej komunikacji
wykorzystywane na arenie międzynarodowej.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi dokonać analizy pozycji stron
w procesie negocjacji i zastosować odpowiednią
strategię negocjacyjną.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

projekt

U2 Student potrafi prowadzić skuteczne negocjacje
w środowisku wielokulturowym.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

projekt

U3
Student potrafi krytycznie interpretować źródła
informacji i na ich podstawie formułować stanowisko
negocjacyjne.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student gotów jest, indywidualnie lub współdziałając
w kilkuosobowej grupie, proponować rozwiązania
problemów w przestrzeni publicznej.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

projekt

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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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. Pojęcie negocjacji. Negocjacje w dyplomacji
2. Uwarunkowania prawne negocjacji
3. Uwarunkowania kulturowe negocjacji
4. Typy negocjatora. Cechy negocjatora
5. Fazy negocjacji
6. Style negocjacyjne
7. Strategie negocjacyjne
8. Taktyki negocjacyjne
9. Techniki erystyczne/sztuka argumentacji
10. Język w negocjacjach
11. Sztuka skutecznej komunikacji
12. Rozwiązywanie sporów w negocjacjach

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, grywalizacja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, projekt

Na ocenę z przedmiotu składa się zaliczenie projektu/projektów
realizowanych w trakcje zajęć oraz wynik testu sprawdzającego
wiedzę teoretyczną. W przypadku sesji zdalnej egzamin będzie
miał formę testu na platformie rekomendowanej przez Władze
Uniwersytetu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Polska polityka europejska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd559f8ae2f2.22

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 na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student potrafi scharakteryzować cele, funkcje oraz aktorów polityki europejskiej Polski. Wiedzę tę potrafi
wykorzystać do krytycznej analizy bieżących wydarzeń, zaś zdobyte umiejętności praktyczne wykorzysta
na rynku pracy jako analityk lub urzędnik administracji publicznej. Student po ukończeniu kursu zdobędzie
wiedzę o sposobie funkcjonowania i koordynacji krajowej polityki europejskiej, a także identyfikowania
rządzących nią prawidłowości. Dzięki temu student będzie potrafił dogłębnie rozumieć i wyjaśnić związki
przyczynowo-skutkowe między zjawiskami oraz decyzjami w sferze zarządzania polityką europejską państwa
członkowskiego. Praktyczna analiza danych oraz złożonych sytuacji społecznych i politycznych przygotuje go
do pracy w administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego, a także innych organizacjach (think-
tanki, NGO) działających w interesie publicznym.

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 istotę i specyfikę krajowej polityki europejskiej. SMI_K1_W02,
SMI_K1_W07 zaliczenie na ocenę

W2
mechanizmy funkcjonowania poszczególnych aktorów
odpowiedzialnych za realizację polityki europejskiej
oraz wpływ jaki wywierają oni na pozycję Polski w UE.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W07 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
samodzielnie wyjaśnić rolę poszczególnych elementów
systemu krajowej polityki europejskiej
odpowiedzialnych za wypełnianie zobowiązań państwa
członkowskiego oraz dbanie o interesy kraju w UE.

SMI_K1_U01 zaliczenie na ocenę

U2 dokonać krytycznej analizy wydarzeń dotyczących
obecności Polski w UE. SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U3
samodzielnie, a także w ramach zespołu
zaproponować scenariusz działania dla decydentów
politycznych.

SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny sukcesów i porażek polskiej polityki
w ramach UE SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie ekspertyzy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Wzajemne oddziaływanie na siebie systemu politycznego UE oraz
systemu politycznego państwa członkowskiego a) Pojęcie europeizacji
b) Multi-level governance
c) Teoria dwupoziomowej gry Putnama (two-level game)

2. Sukcesy i wyzwania członkostwa Polski w UE

3. Techniki analizy polskiej polityki europejskiej

4. System krajowej polityki europejskiej – cele, funkcje, struktura i
mechanizmy działania a) Organy rządowej koordynacji polityki europejskiej w
Polsce, ich struktura i kompetencje
b) Modele rządowej koordynacji polityki europejskiej państw regionu 
c) Modele parlamentarnej kontroli spraw europejskich (model oparty o analizę
dokumentów; model mandatowy; modele mieszane)
d) Praktyka funkcjonowania parlamentów w UE
- uprawnienia parlamentów krajowych wynikające z Traktatu z Lizbony
- Early warning system i kontrola przestrzegania zasady pomocniczości
- Dialog polityczny z Komisją Europejską
- Parlamentarny wymiar prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
e) Europeizacja i deeuropeizacja polskich partii politycznych
f) Koordynacja postępowań dotyczących państwa członkowskiego przed
Trybunałem Sprawiedliwości UE 
- postępowanie związane ze składaniem pytań prejudycjalnych do TS UE przez
sądy krajowe
- obrona państwa członkowskiego w przypadku wszczętej przeciwko niemu sprawy
przed TS UE.
g) rola organizacji pozarządowych, sektora biznesowego w kształtowaniu krajowej
polityki europejskiej
h) miejsce samorządu terytorialnego w systemie krajowej polityki europejskiej

5. Dyskurs medialny wokół spraw europejskich w Polsce

6. Modele koordynacji krajowej polityki europejskiej w wybranych innych
państwach Europy Środkowo-Wschodniej a) Duże państwa – Niemcy
b) Średnie państwa – Węgry, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Rumunia
c) Małe państwa – Litwa, Łotwa, Estonia

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
1. Obecność na zajęciach 2. Aktywność w czasie dyskusji oraz pracy
zespołów analitycznych 3. Przygotowanie oraz zaprezentowanie policy
brief dotyczącego wybranych działań Polski w UE

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student po pierwsze powinien wykazywać się bardzo dobrą znajomością instytucji i zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
Po drugie, student powinien wiedzieć, jakie kompetencje w zakresie polityki zagranicznej posiadają instytucje i organy
państwa polskiego. Po trzecie, student powinien znać podstawy systemu politycznego Unii Europejskiej, tj. zasady prawne,
strukturę oraz kompetencje najważniejszych instytucji unijnych.
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Socjologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cb0a0ed7e076.22

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
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

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

SMI_K1_W01 egzamin pisemny / ustny

W2 Zna różnicę między wiedzą naukową o społeczeństwie
a innymi formami wiedzy przedsocjologicznej SMI_K1_W01 egzamin pisemny / ustny

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

SMI_K1_W01 egzamin pisemny / ustny

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

SMI_K1_W01 egzamin pisemny / ustny

W5 Zna podstawową terminologię socjologiczną, język
dyscypliny SMI_K1_W01 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Rozumie znaczenie niektórych form działań
społecznych jednostki w społeczeństwie SMI_K1_U01, SMI_K1_U02 egzamin pisemny / ustny

U2 Potrafi analizowac współczesne zmiany społeczne SMI_K1_U01 egzamin pisemny / ustny

U3 Potrafi interpretowac współczesną rolę i miejsce
jednostki w społeczeństwie SMI_K1_U01 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SMI_K1_K01 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

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
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1.

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cd559fa4f5a5.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

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

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi stosunków
międzynarodowych po 1945 roku. Podczas zajęć uczestnicy poznają zarówno historię konfliktów w różnych
częściach świata, jak i procesy zmierzające do integracji zarówno w Europie, jak i Azji, szczególnie Azji
Wschodniej, Ameryce Północnej i Południowej, czy też Afryce. Poszczególne zagadnienia zostaną rozdzielone
pomiędzy wykład i ćwiczenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Ewolucję stosunków międzynarodowych po 1945 r. SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

W2 Ewolucję systemu międzynarodowego oraz
poszczególnych jego aktorów we wskazanym okresie

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

W3
Ewolucję procesów politycznych, społecznych
i gospodarczych, które determinują stosunki
międzynarodowe

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Prowadzić dyskusję dotyczącą ewolucji środowiska
międzynarodowego w oparciu o przeczytaną literaturę

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 esej, zaliczenie

U2 Przygotować krótkie prace pisemne w obszarze
stosunków międzynarodowych SMI_K1_U03, SMI_K1_U06 esej, zaliczenie

U3
wyszukiwać informacje w obszarze współczesnych
stosunków międzynarodowych, krytycznie je
analizować i syntetyzować

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06

esej, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Dyskusji dotyczącej ewolucji środowiska
międzynarodowego w oparciu o przeczytaną literaturę SMI_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 50

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do sprawdzianu 20

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

WYKŁAD:

1-3.Zimna wojna jako tło dla stosunków międzynarodowych po 1945 r.

4-5. Stosunki międzynarodowe w Azji Południowo-Wschodniej: wojna indochińska (1946-54), wojna w Wietnamie (1957-75), wojna chińsko-wietnamska (1979), kwestia Kambodży i Czerwonych Khmerów,
Birma/Myanmar, Malaje, Indonezja, Filipiny.

6. Stosunki międzynarodowe w Azji Południowo-Wschodniej 2 – utworzenie i rozwój ASEAN, ASEAN+3, EAS, rozwój gospodarczy państw Azji Pd.-Wsch., azjatycki kryzys gospodarczy, bieżące problemy
strategiczne regionu.

7-9. Stosunki międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej: zmiany w Chinach, wojna koreańska (1950-53) i jej następstwa, wzrost pozycji Japonii, problem Tajwanu, problemy strategiczne w regionie.

9-10. Azja Południowa: konflikt indyjsko-pakistański, konflikt na Sri Lance, problem Nepalu, powstanie i działanie SAARC.

11. Konflikt izraelsko-arabski – przyczyny i możliwości rozwiązania.

12. Bliski Wschód: wojna iracko-irańska (1980-1988) i wojny w Zatoce Perskiej (I i II), Półwysep Arabski.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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2.

ĆWICZENIA:

1. Zimna wojna – kto był winien – debata oksfordzka

Literatura:

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. I.2-5, II.4-5 (tom I), III.1, III.3, IV.1-5 (tom II).

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 1: Wielkie mocarstwa.

H. Kissinger, Dyplomacja, rozdz. 17-18, 20, 22-24, 29.

2. Problem Afganistanu i pogranicza afgańsko-pakistańskiego, powstanie i działanie SCO.

Literatura:

P. Ostaszewski (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006, rozdz. 38, 56, 57.

Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 18.

Bankowicz M. (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 221, 288, 296.

R. Łoś., J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, rozdz. II.7.

Literatura dodatkowa:

M. Madej (red.), Wojny zachodu, Warszawa 2017, rozdz. Interwencja Afganistanie, ss. 106-146.

3. Azja Centralna po zakończeniu zimnej wojny.

Literatura:

P. Ostaszewski (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006, rozdz. 61, 62.

Bankowicz M. (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 296.

K. Kozłowski Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce ChRL, Warszawa 2006, r. I, III, VI i VII.

K. Strachota, A. Jarosiewicz, Chiny a Azja Centralna: dorobek dwudziestolecia, OSW, Warszawa 2013, r.II, III (publikacja dostępna online)

4-5. Europa Środkowo-Wschodnia pod rządami komunistów

Literatura:

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 7.

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. I.4, II.4, III.3, IV.4, IV.5, V.5.

M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 12.4. Obszar postradziecki – Czeczenia, Armenia-Azerbejdżan, Gruzja

Literatura:

P. Ostaszewski (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006, rozdz. 42, 54, 55

M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 277, 278.

R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, rozdz. 11, 12.

R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010: Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2010, ss. 251-261.

6. Obszar postradziecki – Czeczenia, Armenia-Azerbejdżan, Gruzja

Literatura:

P. Ostaszewski (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006, rozdz. 42, 54, 55

M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 277, 278.

R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, rozdz. 11, 12.

R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010: Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2010, ss. 251-261.

7. Konflikty w Europie – problem Cypru, wojna w Jugosławii (rozpad państwa, wojna w Kosowie), mniejszości etniczne

Literatura:

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 8.

M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 204, 208, 263, 275, 276.

R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, rozdz. 8, 9.

M. Madej (red.), Wojny zachodu, Warszawa 2017, rozdz. Interwencja w Bośni i Hercegowinie, Interwencja w Kosowie.

8. Ameryka Łacińska – problemy i konflikty po 1945 r., tendencje zjednoczeniowe

Literatura:

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. I.9, II.10, III.7, IV.9, VI.4, VII.8.

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 27, 28, 29.

Literatura dodatkowa:

J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna wiek XX, Warszawa 2010, część czwarta rozdz. I.9, II.8, III.8, IV.7.

9-10. Afryka – zmiany po II wojnie światowej – problemy związane z dekolonizacją, struktury międzynarodowe w Afryce, konflikty w Afryce.

Literatura:

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 20, 21, 22, 23, 24.

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. II.9, III.6, VI.5, VII.9.

Literatura dodatkowa:

J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2003, rozdz. VI, XVIII, XXIV, XXVII, XXXII, XXXVI.

11. Organizacje międzynarodowe w świecie: OBWE/KBWE, NATO, APEC, ASEM, OPA, UA, LPA, EFTA, UZE

Literatura:

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. I.10, IV.3, VII.1(88-104).

T. Łoś-Nowak, Organizacje w stosunkach międzynarodowych: Istota, mechanizmy działania, zasięg, Wrocław 2004, rozdz. 5.1, 5.2, 5.3. 5.4, 5.7, 6.1, 6.2.2, 6.2.5.

M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, rozdziały III i IV.

12. Rozwój i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Literatura:

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. II.3, III.2, IV.1, V.2, VII.1.

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 6.

L. Ciamaga et al., Unia Europejska, Warszawa 1999, rozdz. I, II.

R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010: Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2010, ss. 97-102, 222-250, 378-412.

O. Barburska, D. Milczarek, Historia integracji europejskiej w zarysie, Warszawa 2013, rozdz. 5.5.

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



Sylabusy 63 / 346

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny – 60% oceny (pytania otwarte).

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
esej, zaliczenie

Ocena z ćwiczeń – 40 % - w ramach ćwiczeń oceniane będą: 1)
aktywność na zajęciach w oparciu o przeczytane teksty obowiązkowe
(udział w dyskusjach, udział w realizacji zadań indywidualnych i
grupowych), w trakcie zajęć można wspierać swoją wiedzę jedynie
własnymi notatkami (nie można korzystać z książek, kserokopii
książek, papierowych wydruków elektronicznych wersji książek,
urządzeń przenośnych, w tym telefonów, tabletów i laptopów);
dopuszczalne są dwie nieobecności (niezależnie od powodów), w
przypadku kolejnej nieobecności należy przygotować esej (temat
podaje prowadzący), a dodatkowo zaliczyć tematykę na konsultacjach;
2) praca zaliczeniowa (10-15 tysięcy znaków bez spacji, bibliografia,
przypisy, strona tytułowa nie liczą się do objętości pracy, temat pracy
każdy student ustala z prowadzącym indywidualnie na podstawie
własnej koncepcji, tematyka musi dotyczyć ćwiczeń, bibliografia musi
obejmować min. 10 pozycji, w tym min. 5 pozycji obcojęzycznych, w
skład bibliografii mogą wchodzić monografie i obcojęzyczne artykuły
naukowe o objętości min. 12 stron) – punkty za pracę przyznawane są
po złożeniu skorygowanej wersji, omówionej z prowadzącym; ujemne
punkty za opóźnienie w oddaniu eseju: 1 tydzień: -1 punkt, 2 tygodnie:
-3 punkty, 3 tygodnie: -6 punktów; naruszenie praw autorskich =
wniosek do Dziekana o postępowanie dyscyplinarne) - do zdobycia 23
punkty, minimum do zaliczenia to 11 punktów; 3) kolokwium (krótkie
pytania testowe, otwarte, 21 pytań, 21 minut), do zdobycia 21
punktów, minimum do zaliczenia to 11 punktów;

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Podstawy statystyki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cb8796f9bb1b.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi z zakresu analizy
struktury, współzależności i dynamiki zjawisk masowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student ma podstawową wiedzę w zakresie statystyki
opisowej (analizy struktury, analizy współzależności,
analizy dynamiki)

SMI_K1_W06 zaliczenie na ocenę
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W2 Student zna podstawowe metody i techniki stosowane
w analizie statystycznej SMI_K1_W06 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi pozyskiwać dane statystyczne
związane z kierunkiem studiów, potrafi je zestawiać
oraz przeprowadzić ich wstępną analizę.

SMI_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2
Student potrafi zrealizować główne etapy badania
statystycznego oraz formułuje wnioski dotyczące
współzależności i dynamiki zjawisk masowych

SMI_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U3
Student potrafi wykorzystywać poznane na zajęciach
metody analizy statystycznej do  opracowywania
i analizowania danych statystycznych dotyczących
wybranego problemu

SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do pogłębiania zdobytej wiedzy,
przyswajania i analizowania nowych wiadomości
i procesów z zakresu stosunków międzynarodowych
przy wykorzystaniu poznanych narzędzi

SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie do zajęć 30

rozwiązywanie zadań 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
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1.

Statystyka, jako nauka - wykład wprowadzający; Definicje najważniejszych pojęć
statystycznych (zbiorowość, a jednostka statystyczna, cechy statystyczne);
Metody pozyskiwana danych statystycznych (ćwiczenia); Rodzaje badań
statystycznych; 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

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę
Zaliczenie na ocenę dostateczną na podstawie obecności na zajęciach
(wymagane 80% obecności); Zaliczenie na wyższą ocenę na podstawie
udziału w projekcie realizowanym indywidualnie lub w grupie osób

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Metody badawcze w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.6053d32bae570.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przestawienie podstawowych wzorców i modeli naukowości

C2 zapoznanie studentów z elementami procesu badawczego

C3 przygotowanie studentów do samodzielnego formułowania problemów i pytań badawczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 różnice pomiędzy wiedzą naukową a innymi formami
wiedzy

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W06 projekt

W2 podstawowe elementy procesu badawczego SMI_K1_W06 projekt

W3 podstawowe pojęcia takie jak operacjonalizacja,
zmienne oraz hipotezy badawcze SMI_K1_W06 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

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

SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 projekt

U2 formułować problemy i pytania badawcze SMI_K1_U01 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego zidentyfikowania interesujących go
obszarów badawczych SMI_K1_K01 projekt

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 15

przygotowanie do ćwiczeń 5

przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

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

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

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

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt Zaliczenie zajęć na podstawie przygotowania indywidualnego projektu
badawczego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Polska w stosunkach międzynarodowych XX wieku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.6053d382217b1.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia, 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 na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pozycją Polski na arenie międzynarodowej w XX wieku, od momentu
odzyskania niepodległości. Studenci winni wiedzieć, jaką rolę miało odgrywać dopiero co powstałe państwo
polskie, z perspektywy zarówno dotychczasowych stolic zaborczych, jak i innych metropolii państw
odgrywających kluczową rolę w ówczesnym świecie. Ich interesy i plany często były całkowicie rozbieżne wobec
planów ówczesnych polskich polityków.

C2 Pokazanie miejsca świeżo powstałej Polski w międzywojennym świecie. Lata 1918-1939 były jedynym okresem
w XVIII, XIX i XX wieku, gdy na ziemiach polskich nie było garnizonów obcych wojsk.

C3 Ukazanie miejsca Polski w II wojnie światowej; będąc jednym z ważniejszych sojuszników, stała się ostatecznie
państwem, o którego losach zdecydowali silniejsi.

C4 Polska jako państwo "nierównoprawne", między silniejszymi - w Układzie Warszawskim i NATO.
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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

Okoliczności, w których doszło w wyniku I wojny
światowej do rozpadu zaborczych monarchii w Europie
Środkowo-Wschodniej i przekształcenia jej mapy
politycznej. Spowodowały one także powstanie
szeregu państw w Europie i pojawienie się zupełnie
nowych konfliktów, które groziły wkrótce nową wojna.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2
Student zna mechanizm kształtowania się nowych
państw i próbę odgrywania przez nie znaczącej roli
na scenie politycznej Europy okresu
międzywojennego.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3
Zna ewolucję pozycji Polski na arenie
międzynarodowej w czasie II wojny światowej oraz
po jej zakończeniu.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4 Posiada wiedzę na temat zmiany PRL w III RP i wejścia
Polski do NATO i UE.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Analizować pozycję Polski na arenie międzynarodowej,
dokonywać stałych jej obserwacji na potrzeby własne
oraz ośrodków badawczych.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 udziału w dyskusjach i konferencjach. Potrafi
analizować na bieżąco sytuację kraju.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 15

wykład 30
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analiza dokumentów programowych 20

analiza źródeł historycznych 20

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie pracy semestralnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Odbudowa państwa polskiego w 1914-1918 r. Sprawa polska na arenie
międzynarodowej w tym okresie. W1, W2, W3, W4, U1, K1

2.
Polska na scenie międzynarodowej w okresie międzywojennym. Dwóch
potencjalnych przeciwników: Niemcy i ZSRR, sojusznicy na czele z Francją i
Rumunią.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

3. Polska w II wojnie światowej - coraz bardziej "kłopotliwy" sojusznik dla
Anglosasów. W1, W2, W3, W4, U1, K1

4. Polska po II wojnie światowej, jako członek Układu Warszawskiego i RWPG. Droga
od nich do NATO, wejście do UE i NATO. W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie ustne zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności, wymagana
ponad 50% aktywność na zajęciach

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

tekst naukowy, 8 str., z przypisami i bibliografią,
dotyczący aktywności Polski na arenie międzynarodowej
w XX w.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Teorie wojny i pokoju
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cd559f9d470d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z myślą o wojnie i pokoju, jej źródłami kulturowymi,
cywilizacyjnymi, religijnymi itp. oraz przekazanie wiedzy na temat współczesnych narzędzi badawczych
do analizy problemów wojny i pokoju. Istotne będzie też zapoznanie z głównymi koncepcjami o wojnie i pokoju,
jakie powstały w ramach nauki o stosunkach międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 74 / 346

W1

Student posiada wiedzę na temat przyczyn
powstawania konfliktów zbrojnych, ich roli w dziejach
różnych cywilizacji oraz podejmowanych prób
teoretycznego i praktycznego konstruowania bardziej
pokojowych stosunków międzynarodowych. Student
zna i rozumie na ile czynniki religijne, cywilizacyjne,
kulturowe warunkują mniej lub bardziej pokojowe
relacje między państwami.

SMI_K1_W03 egzamin pisemny / ustny

W2

Student posiada wiedzę na temat najbardziej istotnych
zjawisk, warunkujących obecnie stan wojny i pokoju,
zarówno w regionach jak i w skali globalnej. Student
zna współczesne uwarunkowania i problemy
stabilizacji stosunków między państwami.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04 egzamin pisemny / ustny

W3

Student zna główne sposoby analizowania konfliktów
zbrojnych oraz możliwości i warunki ustanawiania
pokoju oraz najważniejsze koncepcje głównych szkół
teoretycznych stosunków międzynarodowych,
dotyczących problematyki wojny i pokoju.

SMI_K1_W05 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać do analizy
bieżących zagrożeń, toczących się konfliktów
zbrojnych, porównać do ogólnych konstrukcji
teoretycznych i wyciągać wnioski na temat możliwości
ich praktycznego wykorzystania.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U2
Student potrafi przygotować ustną prezentację,
uwzględniając analizę tekstu, wybór najważniejszych
treści oraz odnieść się do treści omawianego tekstu.

SMI_K1_U01, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie złożoność problemów na poziomie
międzynarodowym, utrudniających rozwiązywanie
konfliktów i zapewnienie pokoju i potrafi brać udział
w debatach społecznych oraz poszukiwać możliwości
ich rozwiązywania.

SMI_K1_K02, SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

ćwiczenia 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 8

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 35

przygotowanie do ćwiczeń 25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10
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konsultacje 2

przygotowanie referatu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
132

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wojna i pokój w myśli filozoficznej starożytnych Chin, Grecji i Rzymu. Religie
wobec wojny: judaizm, chrześcijaństwo, islam. Moralność a wojna – teorie wojny
sprawiedliwej w przeszłości i w czasach dzisiejszych. Fundamentalizm religijny –
przyczyny, cele, stosowanie przemocy.

W1

2.

Wielkie projekty pokojowe, prekursorzy pacyfizmu i współczesne teorie
pacyfistyczne. Wojna uprawniona zamiast sprawiedliwej - narodziny
bezpieczeństwa zbiorowego. Badania nad pokojem, badania nad wojną,
interdyscyplinarne analizy makro i mikro, badające społeczne uwarunkowania i
skutki działań wojennych.

W2, U2

3.

Współczesne uwarunkowania powstawania konfliktów i wojen oraz problemów z
zapewnieniem stabilności, takich jak czynniki ekonomiczne, polityczne,
ekologiczne itp., a także prywatyzacja wojen, nowe technologie, itd. Możliwości i
ograniczenia współczesnych instytucji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju,
problem interwencji zbrojnych i humanitarnych, długotrwałe konflikty zbrojne
(tzw. nowe wojny), nowe zagrożenia, nowy militaryzm. Analiza współczesnych
problemów z zapewnieniem pokoju, problemy i ograniczenia jeśli chodzi o
ograniczenie używania przemocy i rozwiązywania konfliktów na różnych
szczeblach.

W2, K1

4.

Współczesne teoretyczne ujęcia wojny i pokoju w ramach nauki o stosunkach
międzynarodowych. Ujęcia liberalne: teoria demokratycznego pokoju,
współzależność gospodarcza a pokój (pacyfizm liberalny), realizm: teoria wojny
hegemonicznej, równowagi sił., teorie odstraszania i negocjacji. Analiza i debata
nad możliwościami i ograniczeniami takich koncepcji.

W3, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z
ćwiczeń. Egzamin końcowy obejmuje całość treści merytorycznych
modułu, na które składają się treści przekazywane w czasie
wykładów i ćwiczeń.
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
Podstawowym kryterium oceny pracy studenta jest przygotowanie
do ćwiczeń i czynny w nich udział. Za aktywność na zajęciach
student otrzymuje punkty, które wliczane są do końcowej oceny
egzaminacyjnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość współczesnej historii stosunków międzynarodowych.
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Stosunki międzynarodowe w myśli politycznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.6053d477eb68e.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED

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 Celem kursu jest zaznajomienie studentów z ewolucją myśli politycznej od starożytności do dziewiętnastego
wieku z uwzględnieniem refleksji na temat stosunków międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 78 / 346

W1
Student zna i rozumie najważniejsze ustalenia
na temat polityki najwybitniejszych myślicieli
politycznych świata - od starożytności
do dziewiętnastego wieku.

SMI_K1_W03 egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wskazać "ojców założycieli" głównych
nurtów myśli politycznej. SMI_K1_U01 egzamin pisemny,

zaliczenie

U2
Student potrafi dostrzec uniwersalność ustaleń
klasyków myśli politycznej w odniesieniu tak
do polityki wewnętrznej, jak i stosunków
międzynarodowych.

SMI_K1_U02 egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do kompetentnej oceny działań
politycznych w polityce międzynarodowej
i wewnętrznej w oparciu o kryteria zdefiniowane przez
klasyków myśli politycznej

SMI_K1_K01 egzamin pisemny,
zaliczenie

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 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wojna peloponeska, Platon, Arystoteles, stoicyzm, św. Augustyn i Tomasz, Dante,
Marsyliusz z Padwy, Machiavelli, Jean Bodin, Hobbes, Locke, Monteskiusz, Burke,
de Maistre.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone



Sylabusy 79 / 346

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie Obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach w oparciu o lekturę
tekstów źródłowych, udział w dyskusjach.

wykład egzamin pisemny Zdanie egzaminu pisemnego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Historia doktryn ekonomicznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cd559fa024d3.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi doktrynami ekonomicznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 doktryny ekonomiczne i ich miejsce w naukach
społecznych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W04 zaliczenie
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W2
wpływ idei ekonomicznych na wydarzenia i procesy
polityczne kształtujące przestrzeń międzynarodową
oraz sytuację polityczno-gospodarczą

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W03 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zrozumieć podstawę doktrynalną procesów
wolnorynkowej gospodarki oraz ich znaczenie dla
stosunków międzynarodowych

SMI_K1_U01, SMI_K1_U07 zaliczenie

U2 śledzić bieżącą debatę z zakresu doktryn
ekonomicznych SMI_K1_U02 prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przygotowania prac pisemnych i ustnych wystąpień
dotyczących problematyki gospodarki wolnorynkowej SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs ma charakter wprowadzający do zrozumienia dyskusji i stanowisk
formułowanych w dziedzinie polityki gospodarczej. Wskazuje on na tradycje,
różnorodność i ewolucję funkcjonujących współcześnie systemów polityczno-
ekonomicznych. Przedmiot ten umożliwić ma studentom zapoznanie się
podstawową terminologią oraz koncepcjami do których odwołują się bieżące
dyskusje polityczne. Analiza materiału, po krótkim wprowadzeniu związanym z
szkicowym omówieniem ekonomicznych doktryn Starożytności, Średniowiecza,
koncentrować będzie się na doktrynach szkoły klasycznej (system poglądów
ekonomicznych W. Petty, A. Smitha, D. Ricarda, T.R. Malthusa, J.B. Saya, J. St.
Milla) niemieckiej szkoły historycznej, socjalizmu i marksizmu, szkół
neoklasycznych (austriacka, lozańska, anglo-amerykańska), instytucjonalizmu
(niemieckiego i amerykańskiego), keynesizmu i neokeynesizmu, ekonomiki strony
podażowej, nowej ekonomii klasycznej, nowej ekonomii politycznej, monetaryzmu
(liberalizm szkoły chicagowskiej, poglądy M. Friedmana) szkoły neoastriackiej (F.
Hayek) szkoły szwedzkiej, szkoły fryburskiej (ordoliberalizm), szkoły francuskiej.

W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja, zaliczenie Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach,
kolokwium oraz prezentacji.
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Szlaki żeglugowe w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.6053d5cb40463.22

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 na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu: geografii morskich szlaków komunikacyjnych; mapy rzecznych
szklaków komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem Europy; zdefiniowanie czynników wpływających
na wolność i bezpieczeństwo żeglugi morskiej i rzecznej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników
politycznych; wpływu regionalnych konfliktów i wynikających z nich zagrożeń na bezpieczeństwo i wolność
żeglugi; rozwoju międzynarodowego prawa morza; ewolucji poglądów dotyczących wolność żeglugi rzecznej;
konwencji i porozumień regulujących ruch statków w cieśninach i kanałach morskich; konwencji dotyczących
żeglugi na rzekach międzynarodowych; wpływu polityki państw oraz konfliktów globalnych i lokalnych na rozwój
żeglugi na konkretnych przykładach.

C2
Kształcenie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy do odtworzenia najważniejszych tendencji rozwoju
koncepcji wolności mórz i koncepcji wolności żeglugi rzecznej oraz współpracy międzynarodowej w tym zakresie;
zastosowania wiedzy z zakresu prawa morza i właściwych konwencji do samodzielnej analizy konkretnych
przypadków naruszenia wolności żeglugi; wskazywania różnic miedzy różnymi ustrojami żeglugi śródlądowej.

C3
Budowanie przekonania o konieczności kompromisów między narodowym interesem państwa, a dobrem
wspólnym, jakim jest swoboda żeglugi morskiej i rzecznej; umacnianie zrozumienia, że do oceny konkretnego
przypadku musi zostać pogłębiona wiedza o nim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna geografię morskich szlaków handlowych
wie, które z nich wymagają międzynarodowej
współpracy w celu zapewnienia swobody żeglugi; zna
najważniejsze śródlądowe drogi wodne Europy; zna
postanowienia konwencji i porozumień dotyczących
dróg morskich, które odnoszą się do wolności żeglugi;
zna zmiany zachodzące w  prawie morza i prawie
rzecznym; zna podstawowe założenia prawa morza
i konwencji rzecznych regulujących obecnie żeglugę
na najważniejszych rzekach Europy; zna zagrożenia
dla wolności żeglugi wynikające zarówno z sytuacji
politycznej, jak i aktów piractwa i wojny; wie jak
funkcjonuje zasada niesienia pomocy na morzu.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student umie zdefiniować zagrożenia dla swobody
żeglugi i potrafi odnieść je do prawa morza
i międzynarodowych porozumień; umie wskazać
rozwiązania zastosowane w ramach współpracy
międzynarodowej; umie dokonać analizy przypadku
posługując się znanymi sobie aktami prawnymi
i porozumieniami międzynarodowymi; umie wskazać
korzyści wynikające ze współpracy międzynarodowej.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U07 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student zdaje sobie sprawę z konieczności pogłębiania
wiedzy w celu dokonania skutecznej analizy zjawiska;
zdaje sobie sprawę z konieczności poszukiwania
kompromisów między interesem państwa
a współpracą międzynarodową.

SMI_K1_K01, SMI_K1_K02 zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 59

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Żegluga morska i jej znaczenie
- znaczenie mórz w rozwoju światowej komunikacji;
- czynniki wpływające na rozwój żeglugi: uwarunkowania naturalne, techniczne,
gospodarcze, polityczne;
- rodzaje jednostek pływających i ich klasyfikacja pod względem przeznaczenia,
napędu, zasięgu;
- rozwój szlaków handlowych od żeglugi przybrzeżnej po dalekomorską;
- obecna mapa najważniejszych szlaków żeglugowych.

W1, U1, K1

2.

Budowa sztucznych połączeń i ich międzynarodowy status
- Kanał Sueski;
- Kanał Kiloński;
- Kanał Panamski;
- inne połączenia o znaczeniu regionalnym.

W1, U1, K1

3.

Wolność żeglugi w świetle prawa morza
- prywatne prawo morskie a prawo morza;
- rozwój prawa morza począwszy od norm zwyczajowych po konwencje
międzynarodowe;
- wolność przepływu przez wody, na których państwa wykonują swoją
zwierzchność.

W1, U1, K1

4.

Wolność żeglugi i nieszkodliwego przepływu na morzach półzamkniętych - Bałtyk
- charakterystyka Bałtyku;
- przepływ przez cieśniny duńskie;
- istniejące i potencjalne zagrożenia wolności żeglugi i nieszkodliwego przepływu
(problem Cieśniny Piławskiej; problem torów podejściowych do Świnoujścia).

W1, U1, K1

5.

Wolność żeglugi i nieszkodliwego przepływu na morzach półzamkniętych- Morze
Czarne
- charakterystyka akwenu;
- proces „otwierania” Morza Czarnego dla powszechnej żeglugi;
- żegluga przez cieśniny czarnomorskie;
- wpływ konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na bezpieczeństwo żeglugi.

W1, K1
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6.
Komunikacyjne znaczenie Morza Śródziemnego
- status Cieśniny Gibraltarskiej i Gibraltaru;
- międzynarodowy status kanału Sueskiego;
- rywalizacja o kontrolę i dostępność Zatoki Akaba i Cieśniny Tiran.

W1, U1, K1

7.
Problem zachowania wolności i bezpieczeństwa żeglugi w Zatoce Perskiej
- charakterystyka akwenu;
- iracko-irański spór o status Szatt al-Arab;
- polityka Iranu w Cieśninie Ormuz.

W1, U1, K1

8.
Współpraca międzynarodowa w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi
- ratownictwo morskie i operacja poszukiwania i ratowania na morzu;
- zwalczanie aktów terroru i piractwa;
- zwalczanie przemytu ludzi i towarów.

W1, U1, K1

9.
Rzeki jako drogi wodne
- znaczenie rzeki jako drogi wodnej;
- czynniki sprzyjające i utrudniające żeglugę rzeczną;
- najważniejsze śródlądowe połączenia wodne Europy.

W1, U1, K1

10.
Problem wolności żeglugi rzecznej
- ewolucja pojęcia wolności żeglugi rzecznej;
- pojęcie rzeki narodowej, międzynarodowej, umiędzynarodowionej;
- umiędzynarodowienie Renu i Dunaju.

W1, U1, K1

11.
Próba skodyfikowania prawa rzecznego po pierwszej wojnie światowej
- klauzule rzeczne traktatów pokojowych z państwami pokonanymi;
- konwencja barcelońska;
- komisje rzeczne i ich funkcjonowanie w okresie międzywojennym.

W1, U1, K1

12.

Państwa nadrzeczne wobec istniejącego ustroju międzynarodowych rzek w
okresie międzywojennym.
- wypowiedzenie przez Niemcy klauzul rzecznych traktatu wersalskiego;
- spory rzeczne przed Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej;
- porozumienie z Sinaia i ograniczenie kompetencji Europejskiej Komisji Dunaju.

W1, U1, K1

13.

Problemy rozwoju europejskich dróg wodnych w warunkach zimnej wojny
- zmiana koncepcji ustroju międzynarodowej żeglugi rzecznej;
- zmiana ustroju żeglugi dunajskiej po drugiej wojnie światowej;
- żegluga na Dunaju w okresie konfliktu radziecko-jugosłowiańskiego;
- rozwój żeglugi reńskiej.

W1, U1, K1

14.
Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej po 1989 roku
- polityka transportowa Unii Europejskiej i jej skuteczność;
- problemy żeglugi dunajskiej w okresie rozpadu Jugosławii;
- konwencja AGN.

W1, U1, K1

15.
Polskie rzeki, jako potencjalne drogi wodne
- polskie drogi wodne w okresie międzywojennym;
- problemy odrzańskiej drogi wodnej po drugiej wojnie światowej;
- współczesne możliwości rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę przystąpienie do testu zaliczeniowego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Cyberbezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.6053d61ca2ebb.22

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 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zaznajomienie studentów z szeroko pojętą problematyką cyberbezpieczeństwa, w tym m. in.: - formami
rywalizacji i współpracy państw w cyberprzestrzeni, - teoretycznymi aspektami cyberbezpieczeństwa, - polityką
cyberbezpieczeństwa wybranych państw i organizacji międzynarodowych, - bezpieczeństwem danych
osobowych, - rodzajami cyberzagrożeń i problemami z rozróżnianiem form cyberataków, - prawnymi aspektami
cyberbezpieczeństwa, - bezpieczeństwa w erze Big Data, - bezpieczeństwa teleinformatycznego infrastruktury
krytycznej.

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 politykę cyberbezpieczeństwa wybranych państw
i organizacji międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W2 zagrożenia i wyzwania cyberbezpieczeństwa
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W3 prawnomiędzynarodowe aspekty bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07 zaliczenie na ocenę

W4 problemy/wyzwania bezpieczeństwa danych
osobowych w cyberprzestrzeni SMI_K1_W06 zaliczenie na ocenę

W5 strategie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni wybranych
państw

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretować relacje między państwami
w cyberprzestrzeni

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2 definiować zagrożenia w cyberprzestrzeni SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U07 zaliczenie na ocenę

U3 dokonać krytycznej analizy polityki
cyberbezpieczeństwa

SMI_K1_U05,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
udziału w naukowej, profesjonalnej debacie nt.
cyberbezpieczeństwa i relacji międzynarodowych
w cyberprzestrzeni

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza aktów normatywnych 10

analiza problemu 10

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie referatu 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.
Wprowadzenie w problematykę cyberbezpieczeństwa - definicje podstawowych
pojęć, uczestnicy SM w cyberprzestrzeni, historia Internetu oraz prognozowanie
przyszłości cyberprzestrzeni

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

2. Cyberwojna i działalność w sferze nie-wojny a stosowalność prawa
międzynarodowego w cyberprzestrzeni

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

3.
Bezpieczeństwo w erze wielkich zbiorów danych – konsekwencje analizy wielkich
zbiorów danych, możliwe naruszenia prawa do prywatności, prawo do bycia
zapomnianym, systemy algorytmicznej oceny obywatela

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

4. Cyberprzestrzeń jako wymiar rywalizacji państw W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

5. Wywiad cybernetyczny, rywalizacja gospodarcza/wywiad gospodarczy W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

6. Internet jako narzędzie propagandy i kształtowania opinii publicznej W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

7. Polityka cyberbezpieczeństwa wybranych państw i organizacji międzynarodowych W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

8. Fake news oraz wykorzystanie mediów społecznościowych w celu kreowania
wizerunku państwa

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

9.

Stany Zjednoczone a międzynarodowe cyberbezpieczeństwo

Ze względu na dynamikę analizowanych zagadnień, ostateczna lista tematów
może się nieznacznie zmienić. Szczegółowy konspekt przedmiotu zostanie
przesłany do Studentów najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę aktywny udział w dyskusji i przygotowanie do zajęć (50 proc.) +
przygotowanie prezentacji i/lub projektu grupowego (50 proc.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Praktyka dyplomatyczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.140.5cd55a07aaf8e.22

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 na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie studentów z zakresem stosunków dyplomatycznych i ich rozwojem wraz z państwem (podstawowym
podmiotem prawa międzynarodowego) w kontekście historycznym wraz ze zmieniającymi się formami
reprezentowania państwa w stosunkach międzynarodowościowych, pokazanie procesu tworzenia się poprzez
zwyczaj - najpierw norm prawa zwyczajowego, które później zostały skodyfikowane i przyjęte w formie
wielostronnej konwencji o stosunkach dyplomatycznych o zasięgu uniwersalnym, prezentacja "incydentów
dyplomatycznych" wraz ze sposobami ich rozwiązywania i tworzenia precedensów. Pomoc przy korzystaniu
z różnych źródeł dotyczących relacji dyplomatycznych - nauka właściwej selekcji informacji.

C2

Celem wykładu jest staranne przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej do swobodnego
posługiwania się umiejętnościami z zakresu protokołu dyplomatycznego, kształtowanie umiejętności
organizatorskich oraz cech osobowych niezbędnych do pracy w Służbie Dyplomatycznej, czy publicznej. W
ramach studiów, słuchacze rozszerzają swoją wiedzę z zakresu praktycznych aspektów dyplomacji i pracy
dyplomaty. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z usystematyzowaną wiedzą z zakresu protokołu
dyplomatycznego i etykiety, protokołu składania listów uwierzytelniających przez ambasadora, ceremonialne
formy towarzyszące wizytom państwowym, tradycyjne formy kontaktów między dyplomatami, czy przyjęć
z okazji świąt narodowych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu aktywnego (konwersatorium), uzupełniane
analizą przypadków, dokumentów i prezentacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna pojęcie dyplomacji, rozwój instytucjonalny form
dyplomatycznych, proces kodyfikacyjny od prawa
zwyczajowego do konwencji, konieczność
sformalizowanych form komunikowania się podmiotów
międzynarodowych.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Zna i rozumie istotę dyplomacji i elementy protokołu
dyplomatycznego Zna podstawowe kategorie
pojęciowe w zakresie dyplomacji i zasady
ceremoniałów państwowych stosowanych w trakcie
międzynarodowych wizyt oficjalnych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

Zna formę i sposoby utrzymywania kontaktów
z przedstawicielami administracji państwa
przyjmującego i członkami korpusu dyplomatycznego
Zna strukturę służby dyplomatycznej i podstawy
prawa dyplomatycznego

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi dokonać właściwej selekcji informacji
uzyskiwanych z różnych źródeł (od opinii czysto
subiektywnych, propagandowych - do rzetelnych
autentycznych faktów), zrozumieć proces
powstawania normy konwencyjnej o zakresie
powszechnym, zrozumieć pojawiania się nowych form
i funkcji dyplomatycznych i konsularnych wraz
z rozwojem stosunków międzynarodowych, znaczenie
rozwoju dyplomacji wielostronnej i pozarządowej.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U07

prezentacja
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U2

Potrafi stosować w praktyce zasady protokołu
dyplomatycznego i etykiety dyplomatycznej oraz
formułować własne oceny w systemie funkcjonowania
dyplomacji Potrafi właściwie analizować procedury
protokołu dyplomatycznego, działań dyplomatycznych,
obserwować i rozumieć procesy zachodzące
w środowisku międzynarodowy

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U05,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U3

Umiejętnie organizuje i koordynuje przyjmowanie
delegacji zagranicznych Potrafi stosować właściwe
formy korespondencji dyplomatycznej, posiadanie
umiejętności organizacji przyjęć (form zapraszania
gości, sytuowania gości przy stole, inne).

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07 prezentacja

U4

Umiejętnie wykorzystuje kompetencje w zakresie
funkcjonowania misji dyplomatycznych Potrafi
monitorować i pozyskiwać informacje w celu
przygotowania depesz, pism, notatek, opracowań,
analiz z briefingów

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów po zebraniu podstawowych informacji
z zakresu stosunków dyplomatycznych i konsularnych
podjąć dalsze studia w zakresie prawa
dyplomatycznego i konsularnego, właściwie oceniać
aktualne wydarzenia międzynarodowe i ich
konsekwencje

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K04 prezentacja

K2
Jest gotów do stosowania form grzecznościowych
i stylu uprzejmego w rozmowie i korespondencji Jest
gotów do uczestnictwa w projektach społecznych
wymagających stosowania zasad dobrego wychowania

SMI_K1_K02, SMI_K1_K03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K3

Jest gotów do pełnienia ról społecznych w zakresie
objaśniania zasad protokołu dyplomatycznego
i dyplomacji publicznej oraz stosowania ich w praktyce
i pracy zawodowej Jest przygotowany do pracy
w administracji publicznej, organizacjach
pozarządowych i różnego typu instytucjach
zajmujących się szeroko rozumianą współpraca
międzynarodową

SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie referatu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesna dyplomacja, rozwój form dyplomatycznych, kodyfikacja od prawa
zwyczajowego do Konwencji wielostronnych o zasięgu powszechnym   

Podstawowe zasady etykiety i protokołu dyplomatycznego 

Ceremoniał dyplomatyczny, akredytacja, wizyty dyplomatów

Przywileje i immunitety, precedencja 

Aspekty protokólarne oficjalnych wizyt państwowych: rodzaje wizyt, powitanie i
pożegnanie, rozmowa w „cztery oczy”, rozmowy plenarne, konferencja prasowa,
kolumna samochodowa.

Organizacja, protokół i formy przyjęć dyplomatycznych

Etykieta flagowa

Korespondencja dyplomatyczna: pisma dyplomatyczne, styl, rodzaje, reguły
sporządzania not i pism dyplomatycznych oraz postępowania z nimi

Misje dyplomatyczne, stanowiska i stopnie dyplomatyczne, akredytacja,
organizacja i funkcjonowanie polskich placówek zagranicznych, status poczty
dyplomatycznej

Praktyczne aspekty pracy dyplomaty: jak działa ambasador i ambasada  

Zasady kontaktów z mediami

Rola ataszatu dyplomatycznego

Służby specjalne w dyplomacji

Wyzwania dla dyplomacji w XXI wieku: wpływ cyfryzacji na dyplomację publiczną
(digital diplomacy) 

Dyplomacja wielostronna, cechy specyficzne dyplomacji organizacji
międzynarodowych 

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Zaliczenie modułu odbywa się poprzez zaliczenie w trakcie
sesji egzaminacyjnej. Dodatkowe punkty do zaliczenia można
uzyskać w trakcie semestru za obecność połączoną z
aktywnością oraz przygotowanie prezentacji
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Polityka bezpieczeństwa energetycznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.140.5cd5596c492b9.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie wiedzy i umiejętności identyfikacji współczesnych problemów światowego bezpieczeństwa i zagrożeń
energetycznych w szczególności z zakresu celów politycznych wybranych państw, czy zasad funkcjonowania
gospodarki, a także umiejętności oceny i analizy wpływu poszanowanie środowiska naturalnego. Uczestniczy
zdobywają pogłębione informacje z zakresu indywidualnych strategii i regionalnego bezpieczeństwa
energetycznego z uwzględnieniem aspektów transformacji energetycznej. Duży nacisk położony jest
na omówienia zarówno geopolityki surowcowej jak również alternatywnych (odnawialnych) źródeł energii jak
m.in.: energia słoneczna, energia wiatru, energia wody, biogazownie, a także energetyka przyszłości np.
wodorowa. Celem jest wykształcenie umiejętności przedstawienia i interpretacji globalnych zależności
i następstw polityczno – ekonomicznych związanych z dostępem lub brakiem do zasobów surowców
strategicznych.

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 pojęcie bezpieczeństwa energetycznego
i związane z nim specjalistyczne słownictwo Student
zna i rozumie kluczowe pojęcia, kategorie
i instrumenty z zakresu polityki bezpieczeństwa
energetycznego Rozumie istotę bezpieczeństwa
energetycznego, identyfikuje elementy składowe
systemu energetycznego, zagrożenia bezpieczeństwa
energetycznego państwa, dylematy bezpieczeństwa
energetycznego XXI wieku, potrafi wskazać i mówić
konkretne przykłady konfliktów i sporów na tle kontroli
surowców energetycznych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
projekt, esej, prezentacja

W2

Wskazuje miejsce bezpieczeństwa energetycznego
w systemie bezpieczeństwa państwa i czynniki
determinujące bezpieczeństwo surowcowe
i energetyczne Zna podstawowe mechanizmy
funkcjonowania instytucji i organizacji działających
w sferze bezpieczeństwa energetycznego na arenie
międzynarodowej.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W3
Rozumie zagrożenia energetyczne w szczególności
implikacje niedoboru surowców i dostaw źródeł energii
dla krajowej i międzynarodowej sytuacji politycznej
i gospodarczej

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, esej, prezentacja

W4

Posiada podstawowe informacje na temat celów
i mechanizmów prowadzenia polityki zagranicznej
państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego
i regulowania stosunków międzynarodowych w tej
dziedzinie. Zna geopolityczne i geoekonomiczne
uwarunkowania państw w aspekcie położenia
geograficznego, wzajemnych relacji państw oraz
polityki surowcowej.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Przedstawia globalne zależności i następstwa
polityczno – ekonomicznych związane z dostępem lub
brakiem do zasobów surowców strategicznych oraz
potrafi opisać konkretne przykłady konfliktów i sporów
na tle kontroli surowców energetycznych.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U2

Analizuje wpływ surowców strategicznych na światową
gospodarkę i prognozuje mechanizmy polityki
i zachowania kluczowych państw producentów
i organizacji eksportujących ropę naftową i gaz
ziemny.

SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U3

Absolwent potrafi dokonać analizy zagrożeń
bezpieczeństwa energetycznego Potrafi dokonywać
pogłębionej analizy politologicznej rozpoznanych
problemów (nie)bezpieczeństwa energetycznego
w szerszym kontekście ekonomicznym, społecznym
i kulturowym

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U05,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

esej, prezentacja
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U4

Definiuje czynniki determinujące bezpieczeństwo
surowcowe i energetyczne i potrafi ocenić ryzyko
wystąpienia zagrożenia naturalnego w środowisku
Identyfikuje implikacje niedoboru surowców i dostaw
źródeł energii dla krajowej i międzynarodowej sytuacji
politycznej i gospodarczej oraz mechanizmy
determinujące relacje między państwami dostawcami
i odbiorcami surowców strategicznych

SMI_K1_U06, SMI_K1_U07 esej, prezentacja

U5

Potrafi analizować, oceniać, selekcjonować i wyjaśniać
zagadnienia odnoszące się do bezpieczeństwa
energetycznego i współczesnej polityki
międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa
energetycznego

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotowy do działalności wypełniania zobowiązań
społecznych w zakresie objaśniania zagadnień polityki
i bezpieczeństwa energetycznego Absolwent jest
gotów do prowadzenia aktywnej dyskusji
politologicznej na temat znaczenia bezpieczeństwa
dostaw energii dla bezpieczeństwa energetycznego
państwa Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu ocen
i postaw poprzez udział w dyskusji na tematy
związane z bezpieczeństwem energetycznym
Uczestniczy w kształtowaniu ocen i postaw poprzez
udział w dyskusji na tematy związane
z bezpieczeństwem energetycznym

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

K2

Jest gotów koordynować i współpracować w projektach
własnych, organizacji pozarządowych w zakresie
współczesnych aspektów bezpieczeństwa Jest gotów
wykorzystywać uzyskaną wiedzę i umiejętności
w rozstrzyganiu ważnych problemów w pracy
zawodowej. Jest gotów wykazywać się kreatywnością
i innowacyjnością w pracy zawodowej i aktywności
publicznej w obszarze oceny wpływu surowców
strategicznych na światową gospodarkę
i prognozować mechanizmy polityki i zachowania
kluczowych państw producentów i organizacji
eksportujących surowce strategiczne

SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

K3

Jest przygotowany do pracy w administracji publicznej,
organizacjach pozarządowych i różnego typu
instytucjach zajmujących się oceną zależności i ich
następstw związanych z dostępem lub brakiem
do zasobów surowców strategicznych

SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie eseju 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Definicje i istota bezpieczeństwa energetycznego 

1.1. Czynniki determinujące bezpieczeństwo narodowe 

1.2.Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego państwa 

1.3. Instrumenty polityki bezpieczeństwa 

 

2.Rola i znaczenie energii w rozwoju cywilizacyjnym świata 

2.1. Typy źródeł energii 

2.2. Struktura światowych zasobów i zużycia surowców energetycznych 

 

3.Wpływ zasobów surowcowych na kształtowanie zjawisk gospodarczych 

3.1. Zarządzanie globalną polityką energetyczną a struktura światowego
przemysłu i rynku 

3.2. Konsekwencje niedoboru surowców dla światowej gospodarki 

3.3. Implikacje (nie)bezpieczeństwa energetycznego na międzynarodową sytuację
geopolityczną 

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

4.Problem kontroli złóż surowców strategicznych na Bliskim Wschodzie  

4.1. OPEC 

4.2. OAPEC 

4.3. Bliskowschodnia polityka energetyczna wybranych państw 

5.Polityka energetyczna Stanów Zjednoczonych 

5.1. Struktura zasobów, produkcja strategicznych surowców kopalnianych 

5.2.  Interesy i strategia prewencyjna wobec problemu bezpieczeństwa
energetycznego 

 

6.Bezpieczeństwo energetyczne UE jako element systemu bezpieczeństwa
europejskiego 

6.1.  Struktura i stan zasobów 

6.2. Problem uzależnienia od importu surowców strategicznych 

6.3. Instytucjonalizacji wspólnej polityki energetycznej UE

W1, W2, W4, U1, U4
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3.

7.Strategia energetyczna Rosji  

7.1. Stan i struktura surowców strategicznych 

7.2. Znaczenie surowców w polityce zagranicznej Rosji 

7.3. Relacje energetyczne UE – Rosja 

7.4. Polityka energetyczna wobec krajów WNP 

7.5. Polityka energetyczna wobec wybranych państw azjatyckich  

W2, W3, W4, U1, U4, K2,
K3

4.
8.Bezpieczeństwo energetyczne Chiny i Indii 

9.Polityka energetyczna Japonii 
W1, W3, U1, U2, U3, U4,
U5

5.

10.Polityka energetyczna Iranu 

10.1. Stan i struktura surowcowa Iranu

10.2. Problem energetyki jądrowej w polityce Iranu

10.3. Czynnik religijny w polityce zagranicznej Iranu  

 

W2, W4, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3

6.

11.Zasoby państw basenu Morza Kaspijskiego 

11.1. Azerbejdzan 

11.2. Kazachtan

11.3 Turkmenistan 

11.4. Znaczenie surowców kaspijskich w polityce dywersyfikacji UE

W1, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3

7.

12.Alternatywne źródła energii 

12.1. Energia biomasy

12.2. Energia wiatru

12.3. Hydroelektrownie

12.4. Energia geotermalna 

W3, U1, U2, K1

8.

13.Problemy bezpieczeństwa energetycznego Polski  

13.1. Stan zasobów

13.2. Problem dywersyfikacji dostaw i paliw

W2, W3, U1, U2, U4, U5,
K2, K3
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9.

14.Państwa skandynawskie i region arktyczny 

14.1. Norwegia

14.2. Dania i Grenlandia 

14.3. Szwecja

14.4. Finlandia

14.5. Islandia 

14.6. Rejon Arktyczny 

 

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

10.

15.Perspektywy rozwoju sytuacji energetycznej na świecie 

15.1. Prognozy rozwoju polityczno – gospodarczego świata na tle bazy surowcowej

 

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, projekt, esej,
prezentacja

Zaliczenie modułu odbywa się poprzez zaliczenie pisemne
w trakcie sesji egzaminacyjnej. Dodatkowe punkty do
zaliczenia można uzyskać w trakcie semestru za obecność,
aktywność oraz przygotowanie prezentacji
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Dyplomacja gospodarcza
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.140.6053db9e81b2d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z modelami dyplomacji gospodarczej i handlowej w świecie

C2 Przedstawienie podstawowych wyzwań dyplomacji gospodarczej i handlowej w skali globalnej, regionalnej
i lokalnej

C3 Zaznajomienie z instrumentami wykorzystywanymi w dyplomacji ekonomicznej

C4 Przedstawienie specyfiki różnych aktorów w dyplomacji gospodarczej

C5 Zaprezentowanie roli jaką odgrywa dyplomacja gospodarcza we współczesnej gospodarce 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

Student zna i potrafi opisać ewolucję struktury
podmiotowej i przedmiotowej środowiska
międzynarodowego oraz ewolucję narzędzi
dyplomatycznych wobec przemian
w międzynarodowych stosunkach gospodarczych

SMI_K1_W01 zaliczenie pisemne

W2
Student zna narzędzia i zadania nowoczesnej
dyplomacji gospodarczej na płaszczyźnie wielostronnej
(globalnej, regionalnej) i w wymiarze dwustronnym

SMI_K1_W06 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu
dyplomacji gospodarczej do oceny bieżącej sytuacji
międzynarodowej.

SMI_K1_U06 zaliczenie pisemne

U2
Student formułuje hipotezy i tezy niezbędne dla opisu
uwarunkowań i mechanizmów dyplomacji
gospodarczej w Polsce i innych (omówionych)
państwach.

SMI_K1_U04 zaliczenie pisemne

U3
Student potrafi zaplanować i przeprowadzić kampanię
z zakresu dyplomacji gospodarczej/publicznej
uwzględniającą wszystkich interesariuszy

SMI_K1_U07 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student dostrzega problemy uwarunkowań
gospodarczych i historyczno-kulturowych dla
dyplomacji gospodarczej

SMI_K1_K03 zaliczenie pisemne

K2 Student rozpoznaje profil zawodowy dyplomaty
gospodarczego/handlowego SMI_K1_K02 zaliczenie pisemne

K3 Student potrafi krytycznie ocenić informacje
pozyskane z różnych źródeł SMI_K1_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie referatu 10

przygotowanie się do sprawdzianu 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



Sylabusy 103 / 346

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Istota i geneza dyplomacji gospodarczej. Ewolucja zakresu przedmiotowego
tradycyjnej dyplomacji. Nowe obszary aktywności dyplomatycznej. W1, W2, U1, U2, K1

2.
Dyplomacja gospodarcza w teorii stosunków międzynarodowych. Bezpieczeństwo
ekonomiczne i dobrobyt gospodarczy jako integralny element interesów
narodowych.

W1, W2, U1, U2

3. Dyplomacja wobec przemian w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.
Ewolucja struktury podmiotowej i przedmiotowej środowiska międzynarodowego. W1

4. Ekonomizacja polityki zagranicznej. W1, W2

5. Narzędzia i zadania nowoczesnej dyplomacji gospodarczej. Dyplomacja
gospodarcza a dyplomacja handlowa. W1, W2, U1, U3

6.
Struktura i podmioty dyplomacji gospodarczej: podstawowe schematy
organizacyjne (rząd, agencje promocji eksportu, organizacje biznesu i
ekonomiczne grupy interesu, samorząd gospodarczy). Modele dyplomacji
gospodarczej.

W2, U3, K2

7. Konteksty dyplomacji gospodarczej: poziom makro i mikro, na płaszczyźnie
wielostronnej (globalnej, regionalnej) oraz w wymiarze dwustronnym. W2, U1, U2, K1

8. Model dyplomacji gospodarczej w Polsce – ewolucja i charakterystyka. Historia
polskiej dyplomacji gospodarczej. W1, U1, K2

9. Dyplomacja gospodarcza państw wysokorozwiniętych i rozwijających się. W1, K2, K3

10. Specyfika dyplomacji gospodarczej Unii Europejskiej. Ochrona interesów UE na
rynku globalnym. W2, U2, U3

11.
Dyplomacja gospodarcza a spory międzynarodowe: środki odwetowe -
międzynarodowe sankcje ekonomiczne. Ekonomiczne motywy udzielania pomocy
rozwojowej.

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne
Zaliczenie konwersatorium obejmuje całość treści merytorycznych na
podstawie zaliczenia pisemnego (60% oceny końcowej); aktywności w
postaci udziału w dyskusji na zajęciach (20%) oraz oceny
projektu/prezentacji indywidualnej (20%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki gospodarczej.
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Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków politycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.6053d8db54369.22

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
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi stosunków
międzynarodowych po 1989 roku. Celem jest zapoznanie studentów z istotą stosunków międzynarodowych,
czynnikami je kształtującymi, charakterystyką uczestników stosunków międzynarodowych, mechanizmami
oddziaływania w stosunkach międzynarodowych. Podczas zajęć uczestnicy poznają uwarunkowania światowej
geopolityki, diagnozują interesy i odpowiedzialność potęg za utrzymanie ładu i bezpieczeństwa
międzynarodowego. Klasyfikacja oraz charakterystyka założeń, czynników motywacyjnych, instrumentów
i narzędzi strategii wielkich mocarstw. Celem jest wykształcenie umiejętności analizy oraz oceny zjawisk
i procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych, zrozumienie mechanizmów, motywów, interesów
i celów politycznych mocarstw jak również wykształcenie umiejętności przeprowadzania wielopoziomowej analizy
procesów i zjawisk międzynarodowych.

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 podstawowe pojęcia z zakresu
międzynarodowych stosunków politycznych,
identyfikuje uczestników i czynniki kształtujące
stosunki międzynarodowe, rozumie funkcjonowanie
współczesnego ładu międzynarodowego

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02 egzamin pisemny

W2

Posiada wiedzę o uwarunkowaniach stosunków
międzynarodowych w różnych częściach globu,
rozumie relacje i współzależności zachodzące
w stosunkach międzynarodowych, zna
uwarunkowania, motywy, narzędzia działań mocarstw

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06

egzamin pisemny

W3

Rozumie złożoność międzynarodowej współpracy
politycznej, definiuje płaszczyzny oddziaływania
i poziomy zależności między mocarstwami oraz
implikacje ich oddziaływania dla geopolityki światowej,
stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi interpretować główne zjawiska polityczne
współczesnego świata Potrafi samodzielnie
interpretować i objaśniać różne przejawy aktywności
międzynarodowej, wyjaśnić założenia geopolityki
mocarstw jako kluczowych aktorów stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U06

egzamin pisemny

U2

Potrafi interpretować główne zjawiska polityczne
i dokonywać oceny procesów w polityce
międzynarodowej po 1989 r., posiada zdolność
identyfikowania czynników destabilizujących życie
międzynarodowe, analizuje i interpretuje związki
przyczynowo-skutkowe między wydarzeniami
międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem
kwestii bezpieczeństwa

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

egzamin pisemny

U3

Posiada umiejętności analitycznego myślenia i oceny
zjawisk międzynarodowych, tendencji zachodzące
w międzynarodowych stosunkach politycznych Potrafi
wskazać o ocenić najważniejsze uwarunkowania
i kierunki polityki zagranicznej mocarstw na tle
złożonych międzynarodowych stosunków politycznych

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U05 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów do podejmować samodzielne lub w zespole
działania na rzecz krytycznego myślenia i oceny
zjawisk międzynarodowych Absolwent jest
przygotowany do podjęcia pracy w administracji,
organizacjach pozarządowych, organizacjach
międzynarodowych działających w obszarze
stosunków międzynarodowych

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K03 egzamin pisemny

K2

Jest gotów samodzielnie prognozować rozwój
międzynarodowej sytuacji politycznej, uwzględniając
różnorodność społeczności międzynarodowej
w wymiarze politycznym, społeczno-kulturowym Jest
gotów do pełnienia ról społecznych w zakresie
objaśniania i prognozowania ewolucji sytuacji
międzynarodowej w dobie globalizacji i ewolucji ładu
światowego

SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 egzamin pisemny
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Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot, zakres i funkcje nauki o stosunkach międzynarodowych, uczestnicy
stosunków międzynarodowych, system stosunków międzynarodowych; czynniki
kształtujące międzynarodowe stosunki polityczne, uczestnicy, struktura, cechy
charakterystyczne, problemy, możliwości oddziaływania, Transformacja ładu
międzynarodowego po zimnej wojnie.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

Państwo jako zasadniczy podmiot stosunków międzynarodowych; problem
kształtowania się nowego porządku międzynarodowego na początku XXI wieku;
analiza teoretycznych i praktycznych problemów polityki zagranicznej państwa na
przykładzie, pojęcie i kategoryzacja wyznaczników polityki zagranicznej (ogólnie),
interesy, racja stanu i cele pol. zagr. wyznaczniki polityki zagranicznej danego
kraju (wewnętrzne, zewnętrzne, obiektywne, subiektywne).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Transformacja ładu międzynarodowego po zimnej wojnie i kierunki ewolucji
światowego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI
w.; ewolucja unipolarnego systemu międzynarodowego i jej implikacje dla
bezpieczeństwa międzynarodowego
Mocarstwa i główne ośrodki siły we współczesnym świecie w międzynarodowych
stosunkach politycznych, strategie unilateralne i multilateralne w realizacji
interesów bezpieczeństwa państw

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Stany Zjednoczone: potęga i rywalizacja na arenie międzynarodowej, czyli dokąd
zmierza amerykańska hegemonia
UE: gracz globalny czy strategiczna samotność
Chiny jako nowy gracz w globalnym zarządzaniu
Wzrost znaczenia i ambicji Rosji w polityce międzynarodowej: czynniki
wewnętrzne, regionalne i międzynarodowe sektorowej mocarstwowości
Rola Francji i Wielkiej Brytanii w kształtowaniu ładu międzynarodowego
Dynamika relacji USA- UE – Chiny – Rosja – Indie – Japonia dla globalnego
porządku

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

5.
Konflikty, współpraca i znaczenie Indo-Pacyfiku, Bliski Wschód i Afryka w
rywalizacji mocarstw
Współpraca państw regionu Zatoki Perskiej ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami
oraz znaczenie dla sytuacji międzynarodowej

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

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny (pytania otwarte) obejmuje sprawdzenie treści
przekazywanej w czasie wykładu oraz treści podręcznika
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Problemy demograficzne a bezpieczeństwo
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.140.6053dd6baa98e.22

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 na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami procesów demograficznych zachodzących
w skali lokalnej i międzynarodowej oraz ich wpływem na szeroko rozumiane bezpieczeństwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna przedmiot badania demografii i rozumie
jej specyfikę na tle pozostałych nauk społecznych SMI_K1_W03 zaliczenie na ocenę
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W2
Student rozumie historyczne i współczesne przemiany
zachodzące w ruchu naturalnym i wędrówkowym
ludności

SMI_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W3
Student zna główne źródła informacji demograficznej,
sposoby ich zbierania i agregowania oraz zasady
tworzenia prognoz demograficznych

SMI_K1_W06 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną
do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk
i procesów ludnościowych

SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U2
Student wskazuje główne problemy demograficzne
Polski i współczesnego świata, ocenia ich wpływ
na szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz stosowane
środki przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom

SMI_K1_U01 zaliczenie na ocenę

U3
Student potrafi pozyskiwać dane do analizowania
konkretnych procesów i zjawisk społeczno-
demograficznych

SMI_K1_U02 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
związków między demografią, a bezpieczeństwem

SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Demografia, jako nauka - wykład wprowadzający; podstawowe pojęcia; Główne
teorie demograficzne; Ruch naturalny ludności, Ruch wędrówkowy ludności;
Migracje, a bezpieczeństwo; Liczba i rozmieszczenie ludności świata, prognozy na
przyszłość; Analiza struktury ludności według płci, wieku, stanu cywilnego i cech
społeczno-zawodowych; Wysoki przyrost naturalny i starzenie się populacji w
kontekście bezpieczeństwa, Polityka ludnościowa: założenia, instrumenty i skutki,
Wpływ czynnika demograficznego na bezpieczeństwo państw, Współpraca
międzynarodowa w zakresie rozwiązywania problemów demograficznych

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
zaliczenie na podstawie uzyskanej liczby punktów (co najmniej 51%) za
przygotowanie mini-projektu związanego z tematyką zajęć, udział w
dyskusji, obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Prawo dyplomatyczne i konsularne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.140.5cac67cc175ad.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
zaznajomienie studentów z podstawowymi instytucjami z prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz zasadami
funkcjonowania dyplomacji dwustronnej wielostronnej, przedstawienie funkcji konsularnych w konwencjach
wielostronnych i dwustronnych oraz w aktach prawa wewnętrznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 112 / 346

W1

instytucje prawa dyplomatycznego i konsularnego -
ich funkcjonowanie w praktyce, źródła
w międzynarodowym prawie zwyczajowym
i traktowym oraz krajowym, podstawowe orzecznictwo
sądów międzynarodowych i krajowych w tej dziedzinie

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
kazus

Umiejętności – Student potrafi:

U1

dokonywać samodzielnej analizy aktów normatywnych
z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego,
rozwiązywać sytuacje sporne związane z praktycznymi
aspektami stosowania prawa dyplomatycznego
i konsularnego, przygotować samodzielnie projekt
pisma urzędowego i aktu normatywnego z tego
zakresu

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie pisemne,
kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

udzielania podstawowych porad praktycznych
z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego,
przystąpienia do egzaminu wstępnego kwalifikującego
na aplikację dyplomatyczno-konsularną, odbycia
studenckiej praktyki zawodowej w placówkach
zagranicznych RP, MSZ, MS oraz
w przedstawicielstwach organizacji międzynarodowych

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K03

zaliczenie pisemne,
kazus

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. Pojęcie, rozwój historyczny stosunków dyplomatycznych.
2.Źródła i kodyfikacja prawa dyplomatycznego
3.Organa wewnętrzne i zewnętrzne państw w stosunkach międzynarodowych
4.Procedury związane z nawiązaniem dyplomatycznych
5. Funkcje dyplomatyczne
6.Przywileje i immunitety dyplomatyczne - aspekt prawny i praktyka
7.Źródła i kodyfikacja prawa konsularnego
8.Funkcje konsularne w konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963
r.
9.Uszczegółowienie funkcji konsularnych w wybranych konwencjach konsularnych
dwustronnych zawartych przez Polskę.
10.Przywileje i immunitety konsularne
11.Instytucja konsula honorowego w prawie i praktyce wybranych państw.
12..Prawo dyplomatyczne organizacji międzynarodowych ze szczególnym
uwzględnieniem dyplomacji UE.
13. Obywatelstwo UE a opieka konsularna w państwach członkowskich UE i w
państwach trzecich.
14.Podstawowe zagadnienia związane z korespondencją dyplomatyczną.
15. Dyplomatyczne metody rozstrzygania sporów międzynarodowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, kazus
rozwiązanie kazusu ( wcześniejsze omówienie na zajęciach) analiza
dowolnie wybranej konwencji konsularnej zawartej przez Polskę
według kryteriów podanych na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowe informacje z prawa międzynarodowego publicznego oraz z międzynarodowych stosunków politycznych
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Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cd559fb1cea1.22

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
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest pozyskanie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się
do praw człowieka, które mają zastosowanie w razie konfliktu zbrojnego. Ponadto, student pozyskuje wiedzę
na temat rozwiązań przyjętych przez społeczność międzynarodową w przypadku wyszczególnionych konfliktów
zbrojnych.

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 posiada wiedzę na temat norm prawnych
obowiązujących w zakresie ochrony praw człowieka
podczas konfliktów zbrojnych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2
Student posiada wiedzę na temat reakcji społeczności
międzynarodowej wobec łamania praw człowieka
podczas konfliktów zbrojnych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3
Student posiada wiedzę na temat odpowiedzialności
państw i jednostek w związku z naruszeniem prawa
międzynarodowego

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia
z zakresu ochrony praw człowieka podczas konfliktów
zbrojnych, w szczególności pojęcie zbrodni przeciwko
ludzkości

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2
Student potrafi wskazać instytucje międzynarodowe,
które podejmują działania w razie naruszenia praw
człowieka podczas konfliktów zbrojnych

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

Student potrafi przygotować skargę do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka oraz Komitetu Praw
Człowieka ONZ w związku z naruszeniami praw
człowieka. Student potrafi także wskazać organizacje
pozarządowe, które zajmują się ochroną praw
człowieka w związku z konfliktami zbrojnymi

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do ciągłego pogłębiania zdobytej
wiedzy, przyswajania i analizowania nowych
wiadomości odnoszących się do zagadnień ochrony
praw człowieka podczas konfliktów zbrojnych

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Spotkanie 1: Wprowadzenie do zagadnień ochrony praw człowieka

Spotkanie 2: Podstawowe uregulowanie prawne dotyczące ochrony praw
człowieka obowiązujące podczas konfliktów zbrojnych

Spotkanie 3: Międzynarodowe prawo humanitarne

Spotkanie 4: Międzynarodowe prawo humanitarne

Spotkanie 5: Odpowiedzialność państw za naruszenie prawa międzynarodowego.
Europejska Konwencja Praw Człowieka i pojęcie naruszenia eksterytorialnego.

Spotkanie 6. Odpowiedzialność jednostki za naruszenie prawa
międzynarodowego. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze.
Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu

Spotkanie 7. Odpowiedzialność jednostki za naruszenie prawa
międzynarodowego. Międzynarodowy Trybunał Karny.

Spotkanie 8. Działalność organizacji pozarządowych podczas konfliktów zbrojnych.

Spotkanie nr 9: Konflikt w Jugosławii. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej
Jugosławii. Mechanizm Rezydulany

Spotkanie nr 10: Konflikt w Rwandzie. Międzynarodowy Trybunał Karny dla
Rwandy. Mechanizm Rezydualny

Spotkanie nr 11. Konflikt w Kambodży. Sądy Kambodżańskie

Spotkanie 12. Konflikt w Sierra Leone. Specjalny Sąd dla Sierra Leone

Spotkanie 13. Konflikt w Timorze Wschodnim. Organy śledczo sądowe i
komisje.Trybunał Praw Człowieka Ad Hoc dla Timoru Wschodniego

Spotkanie 14. Konflikt w Iraku. Iracki Specjalny Trybunał. Iracki Wysoki Sąd Karny

Spotkanie 15. Więzienie w Guantanamo. Spór prawny wokół polityki USA w
stosunku do zatrzymanych

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
projekt

Na ocenę z przedmiotu prawa człowieka w konfliktach zbrojnych
składa się wynik testu sprawdzającego (pytania testowe
zamknięte) oraz ocena z projektu zadanego przez prowadzącego
zajęcia. Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen. W
przypadku sesji zdalnej egzamin będzie miał formę testu na
platformie rekomendowanej przez Władze Uniwersytetu.



Sylabusy 117 / 346

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Prawo międzynarodowe publiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cac67cc200bb.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

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

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna i rozumie istotę stosunków
międzynarodowych SMI_K1_W01

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

W2 Student zna i rozumie podstawowe normy prawa
międzynarodowego publicznego SMI_K1_W04

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

W3 Student posiada wiedzę na temat uczestników
stosunków międzynarodowych SMI_K1_W02

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

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi poprawnie intepretować normy prawa
międzynarodowego publicznego SMI_K1_U01

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

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

SMI_K1_U02

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

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

SMI_K1_U04

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SMI_K1_K01

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

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 60

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie projektu 10
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, egzamin
ustny

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: - treści przekazywane podczas wykładów, - treści
przekazywane podczas ćwiczeń, - wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. W
przypadku sesji zdalnej egzamin będzie miał formę testu na
platformie rekomendowanej przez Władze Uniwersytetu.

ćwiczenia
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na
podstawie: a) kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści
wszystkich ćwiczeń b) aktywności w postaci udziału w dyskusji
nad zadanymi tekstami, punktowanej każdorazowo i/lub udziału
studenta w projektach przedstawionych przez prowadzącego
ćwiczenia w danym roku akademickim
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Integracja europejska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cc0345d3b579.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Podczas zajęć słuchacze zapoznani zostaną z obszarami działania i zasadami ustrojowymi Wspólnot Europejskich
oraz Unii Europejskiej, osiągnięciami i niepowodzeniami integracyjnymi, a także aktualnymi wydarzeniami
w procesie integracji takimi jak: kryzys zadłużeniowy w strefie euro, kryzys migracyjny oraz nowa rola Wielkiej
Brytanii po wystąpieniu z UE

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 i rozumie podstawową problematykę dotycząca
ewolucji stosunków międzynarodowych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

Zna i rozumie tematykę głównych procesów
politycznych przebiegających w systemie
międzynarodowym, rozumie istotę podstawowych
procesów zachodzących w stosunkach
międzynarodowych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3 W pełni rozumie istotę i specyfikę stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu
stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

Potrafi prawidłowo stosować terminologię stosowaną
w badaniach stosunków międzynarodowych, ma
umiejętności językowe, uwzględniające terminologię
dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodne
z wymogami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do  prezentowania poglądów związanych
z problematyką stosunków międzynarodowych
w ramach prowadzonych dyskusji

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 40

przygotowanie do egzaminu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przesłanki i geneza procesu integracji europejskiej. Ojcowie procesu integracji W1, W2, W3, U2, K1

2.
Ustrój, cele integracyjne i zasady działania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
Projekty utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty
Politycznej

W1, W2, U2, K1

3. Ustrój, cele integracyjne i zasady działania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej W2, W3, U2, K1

4. Projekty utworzenia Unii Europejskiej: od raportu Tindemansa z 29 grudnia 1975 r.
do traktatu z Maastricht z 7 lutego 1992 r. W1, W2, U2, K1

5.

Ustrój Unii Europejskiej: status prawnomiędzynarodowy UE; aksjologia; zasady
podziału kompetencji między UE a państwami członkowskimi; akty prawa
pochodnego i procedury legislacyjne; system instytucjonalny; wzmocniona
współpraca; rola parlamentów narodowych w procesie legislacyjnym UE,
procedury rewizji traktatów 

W2, W3, U2, K1

6.
Reforma ustroju Unii Europejskiej w latach 1996-2007. Zmiany ustrojowe w Unii
Europejskiej skodyfikowane w traktatach: amsterdamskim (1997 r.); nicejskim
(2001 r.); konstytucyjnym (2004 r.) i lizbońskim (2007 r.)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.

Kryzys w strefie euro w latach 2010-2018:
- przyczyny, przebieg i następstwa kryzysu;
- reforma ustrojowa strefy euro: niemiecki projekt ustanowienia Unii Politycznej z
2011 r.; raportu Grupy Refleksyjnej ds. Przyszłości Unii Europejskiej z 2012 r.;
raport Hermana Van Rompuy’a z 2012 r.; raport 4 przewodniczących z 2015 r.; 
- przesłanki utworzenia do 2025 r. Unii Finansowej; Unii Fiskalnej oraz Unii
Gospodarczej

W2, W3, U1, U2, K1

8. Kryzys migracyjny jako nowe wyzwanie stojące przed Unią Europejską W2, W3, U1, U2, K1

9. Nowa rola Wielkiej Brytanii jako wyzwanie stojące przed Unią Europejską W2, W3, U1, U2, K1

10.
Wprowadzenie do tematyki "Międzyrządowość a ponadnarodowość w UE"

Suwerenność państw w procesie integracji europejskiej
W1, W3, U2, K1

11.

Budżet Unii Europejskiej

Procedura uchwalania budżetu rocznego

Źródła dochodów budżetu

Wieloletnie Ramy Finansowe

W2, U1, K1

12.

Polityka w dziedzinie środowiska UE

Cele i zasady polityki w dziedzinie środowiska

Programy UE w dziedzinie środowiska

W2, U1, K1

13.

Wspólna polityka transportowa

Cele i zasady WPT

Programy UE w zakresie WPT

W2, U1, U2, K1
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14.

Polityka energetyczna

Cele i zasady polityki energetycznej

Pakiety klimatyczno-energetyczne UE

Europejski Zielony Ład

W2, U1, K1

15.
Bezpieczeństwo zewnętrzne UE

Strategie bezpieczeństwa zewnętrznego UE
W1, W3, K1

16.

Europejska polityka sąsiedztwa

Geneza i ewolucja EPS

Cele i zasady EPS

Finansowanie EPS

W1, U1, K1

17.
Bezpieczeństwo wewnętrzne UE

Strategie i programy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
W1, W3, K1

18.

Polityka wizowa/kontroli granic

Regulacje prawne w zakresie polityki wizowej i ochrony granic

System inteligentnego zarządzania granicami (IBM)

Frontex – zadania i kompetencje

W2, U1, K1

19.

Polityka imigracyjna

Regulacje traktatowe w zakresie polityki imigracyjnej

Imigracja legalna i imigracja nielegalna

W2, U1, K1

20.

Polityka azylowa

Regulacje traktatowe w zakresie polityki azylowej

System dubliński (rozporządzenie Dublin III)

Kryzysy migracyjne – konsekwencje dla UE

W2, U1, K1

21.

Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. Współpraca sądowa
w sprawach cywilnych

Regulacje traktatowe współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i
współpracy sądowej w sprawach cywilnych

Europejski nakaz aresztowania

Eurojust, Prokuratura Europejska

Instrumenty współpracy sądowej w sprawach cywilnych

W2, U1, K1

22.

Współpraca policyjna

Regulacje traktatowe współpracy policyjnej

Europol, Cepol 

W2, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda sytuacyjna, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

ćwiczenia zaliczenie pisemne

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na podstawie:
• dwóch krótkich kolokwiów, trwających 10 minut, obejmujących treści z
jednych ćwiczeń wstecz lub materiału do bieżących ćwiczeń. Kolokwia
mają formę testów wyboru z pytaniami zamkniętymi. • jednego
kolokwium końcowego, trwającego 45 min. odbywającego się na ostatnich
zjęciach w semestrze, obejmującego całość materiału omawianego na
ćwiczeniach. Kolokwium ma formę testu wyboru z pytaniami zamkniętymi
i otwartymi. • obecność na min. 13 z 15 zajęć oraz aktywność podczas
zajęć w postaci dyskusji i prezentacji materiału omawianego na zajęciach.
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Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.6053d98a266fe.22

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
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z całokształtem rozwoju myśli o stosunkach międzynarodowych,
przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych kategorii i narzędzi badawczych, tworzonych w ramach głównych
szkół, kierunków i nurtów teoretycznych.

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 założenia, kategorie i sposoby
dowodzenia stosowane przez teoretyków badających
stosunki międzynarodowe w ramach głównych nurtów
teoretycznych.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W05 egzamin pisemny / ustny

W2

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

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05 egzamin pisemny / ustny

W3

Student rozumie na ile czynniki cywilizacyjne
i normatywne warunkują różnice w definiowaniu
złożonych zjawisk i zna zależności między stanem
wiedzy, postępem nauk społecznych, sytuacją
polityczną a możliwościami teoretyczno-
metodologicznymi jakie powstawały i zmieniały się
wraz z rozwojem teorii stosunków międzynarodowych.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U04 egzamin pisemny / ustny

U2

Student rozumie uwarunkowania i przyczyny
powstawania określonych koncepcji teoretycznych
oraz ich logikę opisu rzeczywistości, a znając ich
możliwości potrafi dostosowywać je do potrzeb
własnych prac badawczych.

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 egzamin pisemny / ustny

U3

Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy
przeprowadzać proste analizy badawcze dotyczące
złożonych systemów międzynarodowych,
identyfikować główne przyczyny i skutki
analizowanych zjawisk, stosując zróżnicowane
teoretyczne narzędzia badawcze.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów zdobytą wiedzę wykorzystać
do analizy bieżących wydarzeń, interpretować je
w zależności od zmieniającego się kontekstu
politycznego, ekonomicznego czy społecznego,
wykorzystywać swoje obserwacje i wnioski
w dyskusjach o problemach międzynarodowych oraz
krytycznie oceniać możliwości zastosowania teorii
stosunków międzynarodowych do przeszłych
i obecnych wyzwań politycznych.

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

konsultacje 2

przygotowanie do egzaminu 30
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
87

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.

Historia myśli o stosunkach międzynarodowych – wybrani prekursorzy teorii
stosunków międzynarodowych od czasów starożytnych do XIX wieku. Początki
tworzenia wiedzy o stosunkach międzynarodowych - uwarunkowania społeczno-
polityczne oraz postęp naukowy i technologiczny. Powstanie pierwszych koncepcji
teoretycznych i metodologicznych jako prób wyjaśniania rzeczywistości
międzynarodowej. Uformowanie się klasycznych kierunków teoretycznych, ich
główne sporne kwestie oraz sprzeczne interpretacje rozwoju stosunków
międzynarodowych.

W2, W3

2.

Uwarunkowania polityczne i naukowe powstania rewolucji metodologicznej w
nauce o stosunkach międzynarodowych - scjentyzm i behawioralizm, teorie
systemowe, teorie gier. Rozwój teorii współzależności, transnarodowości i
społeczności światowej, funkcjonalizmu i neofunkcjonalizmu oraz główne
założenia i kategorie Szkoły Angielskiej.

W1, U3

3.

Skutki metodologicznego zwrotu dla dalszego rozwoju teorii stosunków
międzynarodowych oraz powstanie nowych nurtów, tj. m.in.: realizm strukturalny,
teorie zmiany,
realizm ofensywny, realizm defensywny, badanie siły we współzależnym świecie,
kompleksowa współzależność, liberalizm instytucjonalny, globalne podejście
systemowe.

W2, U1, U2

4.

Postpozytywistyczny przewrót teoretyczno-metodologiczny: konstruktywizm,
teoria krytyczna, postrukturalizm, teorie feministyczne, teorie postkolonialne oraz
interpretatywizm jako teoretyczno-metodologiczny model badania stosunków
międzynarodowych. Niezachodnie koncepcje analizy rzeczywistości
międzynarodowej. Wyzwania i możliwości współczesnych stosunków
międzynarodowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny
Egzamin końcowy obejmuje całość treści merytorycznych, na które
składają się treści przekazywane w czasie wykładów oraz wiedza
uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania literatury
obowiązkowej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza z zakresu współczesnej historii powszechnej i podstaw filozofii politycznej
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NATO- historia -struktura-działanie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cd559fae9b36.22

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 na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 wyjaśnienie regionalnych i globalnych okoliczności powstanie NATO oraz jej historycznej ewolucji

C2 Analiza najpoważniejszych zagrożenia dla bezpieczeństwa NATO

C3 wprowadzenie studentów do analizy współczesnego środowiska transatlantyckiego, koncentrując się na
mechanizmach działania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 132 / 346

W1 Zna regionalne i globalne okoliczności powstania
NATO SMI_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W2 Zna poszczególne etapy rozwoju NATO SMI_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi samodzielnie przygotować się do dyskusji dot.
regionalnych i globalnych okoliczności powstania
NATO

SMI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U2
Potrafi we współdziałaniu z grupą przedstawić
fragment problematyki z zakresu tematyki dot.
historii, struktur, i działanie NATO w formie prezentacji
multimedialnej na zajęciach

SMI_K1_U05 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Oceny poszczególnych etapów rozwoju doktryny NATO SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2 Wielopłaszczyznowej, obiektywnej oceny współczesnej
roli NATO SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Uwarunkowania powstania NATO W1, U1, K1

2. Znaczenie NATO w okresie zimnej wojny W2, U1, K1

3. Sojusz Północnoatlantycki w nowych uwarunkowaniach międzynarodowych po
zimnej wojnie W1, U1, K1

4. NATO a program Partnerstwo dla Pokoju W2, U1, K1

5. Rozszerzenie NATO w latach 90. XX wieku W2, U1, K2

6. NATO w operacjach międzynarodowych ostatniej dekady XX wieku W2, U1, K2

7. NATO wobec konfliktu w Kosowie w 1999 roku W2, U1, K2
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8. Kolejne rozszerzenia NATO w XXI wieku W2, U1, K2

9. Polityka NATO wobec państw obszaru poradzieckiego W1, U1, K1

10. NATO wobec ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku W2, U1, K2

11. Udział NATO w operacjach stabilizacyjnych na Bałkanach, w Iraku i Afganistanie w
XXI wieku W1, U1, K2

12. Relacje NATO - UE W2, U2, K2

13. Relacje NATO z Rosją - szanse i zagrożenia W1, U1, K1

14. Polska w NATO W2, U2, K2

15. Perspektywy dalszego funkcjonowania NATO – szanse i zagrożenia W2, U1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę

Kolokwium zaliczeniowe obejmujące całość merytorycznych treści
przedmiotowych, na które składają się: treści przekazywane podczas
wykładów; wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania
podręczników obowiązkowych. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium
zaliczeniowego jest wysoka frekwencja oraz wykonanie prezentacji
multimedialnej. Kolokwium składa się z pisemnego testu odpowiedzi na
pytania otwarte, równych co do punktacji.
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Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe Półwyspu Bałkańskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cd559fb441cb.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką regionu Bałkanów – najbardziej zapalnego regionu
w Europie, na terytorium którego pozostaje wiele kwestii otwartych, które uniemożliwiają stabilizację na tamtym
obszarze. W problem stabilizacji i bezpieczeństwa zaangażowane są zarówno wojskowe siły europejskie, jak
i polityka struktur unijnych. Celem przedmiotu jest również przybliżenie konfliktów bałkańskich w XX i XXI w.,
przedstawienie skutków owych konfliktów oraz ukazanie relacji międzynarodowych między bałkańskimi krajami
w chwili obecnej, z uwzględnieniem zakończonych i trwających procesów akcesyjnych do UE

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 o różnych rodzajach struktur i więzi
społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych,
które determinują naturę bezpieczeństwa w skali
lokalnej, krajowej i międzynarodowej

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2
Ma wiedzę na temat historycznych i kulturowych
uwarunkowań oraz ewolucji bezpieczeństwa
w wymiarze krajowym i międzynarodowym

SMI_K1_W02 zaliczenie pisemne

W3
Posiada podstawową wiedzę o normach i regułach
prawnych, organizacyjnych, etycznych
i organizacyjnych odnoszących się do struktur
i instytucji międzynarodowych

SMI_K1_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi diagnozować i prognozować procesy i zjawiska
w zakresie stosunków międzynarodowych oraz
generować rozwiązania konkretnych problemów w tym
zakresie

SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne

U2
Potrafi sformułować pytania badawcze
i zaprezentować wnioski dokonanej analizy w naukach
o polityce w zakresie stosunków międzynarodowych

SMI_K1_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności w świetle dostępnych informacji,
obserwowanych zjawisk i na podstawie nowych
sytuacji

SMI_K1_K01 zaliczenie pisemne

K2

Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy
trudne z zachowaniem zasad etycznych, jest otwarty
na poglądy innych, a także przygotowany jest
do uczestnictwa w projektach i organizacjach
społecznych w zakresie współczesnych aspektów
bezpieczeństwa

SMI_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 9

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

● przedstawienie analogii polityki wielkich mocarstw na początku XX i XXI w.
wobec Półwyspu Bałkańskiego i trwałości podziału wpływów wypracowanego
ponad wiek temu;
● problem konfliktów narodowych w momencie upadku tzw. bloku wschodniego,
co doprowadziło do rozpadu państw wielonarodowych i wybuchu wojen na
obszarze Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii;
● próby wypracowania wspólnej polityki europejskiej dla Bałkanów w latach 90.
XX w.;
● międzynarodowe misje wojskowe i policyjne na obszarze Bałkanów Zachodnich;
● aktywność dyplomacji międzynarodowej w kryzysach regionu bałkańskiego w
ostatniej dekadzie XX w. i w XXI w.
● budowa relacji wzajemnych między państwami byłej Jugosławii w warunkach
pokonfliktowych;
● europejska polityka regionalna u progu XXI w.; rozszerzanie akcesji unijnej i
dążenie do dominacji UE na Bałkanach;
● obecność Rosji na Bałkanach i jej wpływy polityczne oraz gospodarcze;

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne

Zaliczenie przedmiotu odbywa się jednostopniowo: Egzamin obejmujący
całość treści merytorycznych modułu, na który składają się: - treści
przekazywane podczas wykładu; - wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania. Egzamin ma formę pisemną, testową (test
mieszany: wyboru i uzupełnień), trwa 45 minut.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii powszechnej XX w., transformacji politycznych w Europie wiadomości z zakresu historii XX w., zwłaszcza
od lat 80. XX w.; umiejętności powiązania ze sobą wydarzeń i faktów z lat 80. i 90. XX w. głównie w Europie oraz ich
powiązania z polityka ogólnoświatową
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Zagadnienia ludobójstwa i eksterminacji w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.6053e3ee7860a.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z zagadnieniami prawa międzynarodowego związanymi z kwestią ludobójstwa

C2 przekazanie studentom wiedzy o różnych typach wystąpień eksterminacyjnych wymierzonych zarówno
w jednostki ludzkie jak i likwidacji poszczególnych grup i narodów jako odrębnej formacji kulturowej i etnicznej

C3 uświadomienie słuchaczom istnienia zagadnień ideologicznych stanowiących inspirację działań kwalifikowanych
jako eksterminacyjne

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 kwalifikacje prawną czynów określanych mianem
ludobójstwa

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W04 esej, prezentacja

W2 przyczyny przebieg i skutki wystąpień
eksterminacyjnych na wybranych przykładach

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać analizy doktryn politycznych odnoszących się
do eksterminacji poszczególnych narodów

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06 esej, prezentacja

U2
identyfikować poszczególne wydarzenia
eksterminacyjne z działalnością konkretnych reżimów
politycznych

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia dyskusji na trudne tematy związane
z ludobójstwem

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K04 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

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

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe akty i pojęcia prawne (np. pojęcie ludobójstwa) dotyczące
eksterminacji grup narodowych i społecznych. W1, K1

2.

Formy przemocy wymierzone w zbiorowości takie jak niszczenie kultury,
istniejących więzi społecznych, eliminacja języka i świadomości narodowej, czystki
etniczne, wywózki do obozów koncentracyjnych oraz plany teoretyczne
zmierzające do likwidacji poszczególnych grup i narodów jako odrębnej formacji
kulturowej i etnicznej.

W2, U2, K1

3. Prezentacja ciągu wydarzeń historycznych. W2, U1, U2, K1

4. Prezentacja zagadnień ideologicznych będących inspiracją działań
kwalifikowanych jako eksterminacyjne. W1, W2, U1, K1
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5.

Zapoznane z następującymi działaniami eksterminacyjnymi: rzeź w Kongu
belgijskim, rzeź Ormian, wielki głód na Ukrainie, zbrodnie komunizmu na
Polakach, zbrodnie hitleryzmu na Polakach, Holocaust, rzeź wołyńska i inne akty
ludobójstwa dokonane przez ukraińskich nacjonalistów, masakra nankińska,
zbrodnie Czerwonych Khmerów, ludobójstwo w Rwandzie oraz masakra w
Srebrenicy.

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Analiza dyskursu politycznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.605a076397e8e.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Poprawnie posługuje się podstawową terminologią
w zakresie badań empirycznych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W06

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

SMI_K1_W06 zaliczenie na ocenę,
raport

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

SMI_K1_W06 zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potrafi:

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

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę,
raport

U2 Potrafi przygotować podstawowe narzędzia badawcze
wykorzystywane w badaniach analizy treści SMI_K1_U02 zaliczenie na ocenę,

raport

U3 Posługuje się przedmiotowym językiem metodologii
badań społecznych SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę,

raport

U4 Współpracuje w zespołach badawczych w celu
przeprowadzenia badań empirycznych SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę,

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Rozstrzyga dylematy etyczne w prowadzeniu badań
empirycznych SMI_K1_K02 zaliczenie na ocenę,

raport

K2 Ma świadomość konieczności doskonalenia wiedzy
i umiejętności w zakresie badań empirycznych SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę,

raport

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie do zajęć 15

przeprowadzenie badań empirycznych 30

przygotowanie raportu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

udział w badaniach, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, raport

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Społeczeństwo i kultura
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cd559fa25b2a.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przedstawienie zagadnień związanych z badaniem czynników kulturowych jako kształtujących i ograniczających
życie w środowisku społecznym;

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
podstawowe pojęcia i koncepcje socjologii kultury,
związane z badaniami społecznych zachowań
człowieka, organizacji społeczeństw oraz
zachodzących w nich interakcji

SMI_K1_W03 zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

W2 wielość tożsamości etnicznych i narodowych SMI_K1_W03 zaliczenie pisemne,
aktywność

W3 współczesne trendy migracyjne SMI_K1_W03 zaliczenie pisemne,
aktywność

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować zjawiska społeczno-polityczne
z perspektywy kulturowej SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne,

projekt, aktywność

U2 zidentyfikować stereotypy kulturowe SMI_K1_U01 zaliczenie pisemne,
aktywność

U3 zidentyfikować podstawowe strategie akulturacyjno-
integracyjne SMI_K1_U01, SMI_K1_U07 zaliczenie pisemne,

aktywność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 komunikacji ponad barierami kulturowymi SMI_K1_K04 projekt, aktywność

K2 podejmowania działań społecznych w środowisku
wielokulturowym SMI_K1_K04 projekt, aktywność

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie do egzaminu 20

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

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

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

Zaliczenie modułu na podstawie spełnienia przez studentów
następujących wymogów: 1) aktywności na zajęciach, 2)
przygotowania w ramach pracy grupowej planu projektu oraz 3)
zdania kolokwium obejmującego całość treści merytorycznych
modułu, na które składają się: treści przekazywane podczas zajęć,
oraz wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania
podręczników obowiązkowych. Kolokwium składa się z pytań
otwartych. Odpowiedzi są oceniane poprzez pryzmat przywoływanej
wiedzy oraz argumentów na rzecz poszczególnych stanowisk i
rozwiązania problemu. Czas trwania kolokwium: 1,5 godz. Oceny
poszczególnych części sumują się na oceną końcową w skali
punktowej w następujący sposób: kolokwium (60 punktów),
aktywność na zajęciach (20 punktów), praca w grupie (20 punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Cywilizacje świata
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cd559a6b48bc.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z definicjami cywilizacji Przekazanie wiedzy o głównych cywilizacjach Uświadomienie
słuchaczom znaczenia procesów modernizacyjnych Przedstawienie różnorodności dróg modernizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Zna najważniejsze podejścia i metody stosowane
w badaniach nad cywilizacjami Zna procesy zmian
instytucji społeczno-politycznych z perspektywy badań
nad cywilizacjami

SMI_K1_W03 zaliczenie pisemne, esej

W2
Wyjaśnia rolę organizacji społeczno-politycznych
w procesach politycznych z punktu widzenia wiedzy
o cywilizacjach

SMI_K1_W06 zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Analizuje cechy charakterystyczne cywilizacji świata
tworząc proste wypowiedzi pisemne SMI_K1_U04, SMI_K1_U06 zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do dalszych, już samodzielnych
studiów SMI_K1_K04 zaliczenie pisemne, esej

K2 Przygotowanie eseju naukowego SMI_K1_K03 zaliczenie pisemne, esej

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Główne szkoły badawcze zajmujące się nauką o cywilizacjach
2. Starożytny Egipt
3. Cywilizacja Grecji i Rzymu.
4. Procesy modernizacyjne w Europie XV - XIX wiek.
5. Judaizm - jego model cywilizacyjny
6. Świat islamu
7. Cywilizacja Indii
8. Renesans indyjski
9. Taoizm i konfucjanizm. Dorobek materialny cywilizacji chińskiej
10. Ewolucja chińskiej refleksji o państwie i prawie do czasów współczesnych
11. Cywilizacja Japonii.
12. Globalizacja a świat cywilizacji.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, esej

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Państwa posocjalistyczne w refleksji politologicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.605a08904039d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i zapoznanie studentów z istotą demokratycznych przekształceń
ustrojowych wybranych państw posocjalistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie pojęcie posocjalistycznego
systemu politycznego i podstawowe pojęcia oraz
metody niezbędne dla analizy tych systemów.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W04 prezentacja
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W2
Student zna i rozumie cechy charakterystyczne
państw posocjalistycznych i dokonujące się
przekształcenia ustrojowe tych państw.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W04 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi rozstrzygać i zajmować stanowisko
dyskutując zagadnienia związane z instytucjami
państw posocjalistycznych w odniesieniu
do bezpieczeństwa państwa i sytuacji kryzysowych.

SMI_K1_U04, SMI_K1_U07 prezentacja

U2 Student potrafi analizować proces ewolucji i zmian
w zakresie systemów państw posocjalistycznych.

SMI_K1_U03,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SMI_K1_K02, SMI_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza problemu 20

analiza i przygotowanie danych 20

analiza aktów normatywnych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Uwagi wprowadzające do przedmiotu - definicje, siatka pojęciowa, metody
badawcze. W1, K1

2. Państwa posocjalistyczne - zjawisko "refolucyjnych" przekształceń ustroju
politycznego. W2, U2, K1

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

4. Państwa posocjalsityczne w ujęciu paradygmatu D. A. Rustowa i R. Darendorfa. W1, U2, K1

5. Państwa posocjalistyczne w kontekście paradygmatów transformacji ustroju
politycznego. W1, U2, K1
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6. Państwa posocjalistyczne - ocena konsolidacji demokracji w oparciu o wybrane
paradygmaty politologiczne. W1, U1, K1

7. Państwa posocjalistyczne w ocenie paradygmatu demokracji wg. Klausa von
Beyma i Wolfgana Merkla. W1, U1, K1

8. Państwa posocjalistyczne w ocenie paradygmatu: Wymiary stabilnego systemu
politycznego wg J.J. Linza i A. Stepana. W1, U2, K1

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

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

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

12. Państwa posocjalistyczne w ocenie stabilności i efektywności systemu
politycznego. W2, U2, K1

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

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

15. Państwa posocjalistyczne - quo vadis? - czy nieodwracalna instytucjonalizacja
przeobrażeń demokratycznych. W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja

Przedmiot może być zaliczony w dwóch alternatywnych formach: - forma
pisemna =udzielona odpowiedź na trzy pytania (każda odpowiedź
oceniana oddzielnie, ich suma dzielona przez trzy daje ocenę finalną, -
forma ustana = ocena z konspektu + ocena z prezentacji +ocena za ilość
uzyskanych aktywności = suma trzech ocen dzielona przez trzy daje
ocenę finalną.
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Polityka historyczna na przykładzie różnych państw - założenia i realizacja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.605a08e61236d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
"Polityka historyczna" i "polityka pamięci" - kwestie
definicji; pamięć zbiorowa, pamięć indywidualna,
pamięć wspólnotowa i inne.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza dokumentów programowych 10

analiza źródeł historycznych 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie dokumentacji 15

przygotowanie pracy semestralnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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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. Polityka historyczna i polityka pamięci - kwestie definicyjne; definicje inne, spory o
groby i pomniki. W1, W2, W3, U1, K1

2. Niuanse polskiej polityki historycznej w XX wieku. Polityka historyczna
współczesnej Rosji, Niemiec, Ukrainy. W1, W2, W3, U1, K1

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Analiza informacji – metody i techniki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cd559f88c215.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

C2
Celem jest również przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu: procesu poznawczego i ograniczających go
uprzedzeń heurystycznych, pracy zespołu analitycznego, gromadzenia, weryfikowania i przetwarzania informacji
oraz ich efektywnego prezentowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Po zakończeniu modułu student będzie wiedzieć, jak
i jakiego rodzaju uprzedzenia heurystyczne wpływają
na proces poznawczy i jak im przeciwdziałać.

SMI_K1_W06 projekt

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

SMI_K1_W06 projekt

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

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 projekt

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

SMI_K1_U06 projekt

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Po zakończeniu modułu student będzie gotowy
do pracy w zespole analitycznym SMI_K1_K01, SMI_K1_K02 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia warsztatowe 30

analiza i przygotowanie danych 15

przygotowanie do ćwiczeń 30

analiza badań i sprawozdań 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

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

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cd5596fa2fd6.22

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

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej uwarunkowań bezpieczeństwa w wymiarze narodowym
i międzynarodowym

C2 Utrwalenie i poszerzenie terminologii stosowanej w naukach o bezpieczeństwie

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

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

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna i rozumie kwestie historycznych, politycznych,
kulturowo-społecznych i militarnych uwarunkowań
oraz ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze narodowym
i międzynarodowym

SMI_K1_W02 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2
Zna i rozumie różnorodność czynników
determinujących politykę bezpieczeństwa wybranych
państw

SMI_K1_W03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

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

SMI_K1_U01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2
Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy
teoretycznej w identyfikowaniu zagrożeń
bezpieczeństwa

SMI_K1_U02 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

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

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

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

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

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

8. Polityka bezpieczeństwa Francji W1, U1, K1

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

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

11. Turecka polityka bezpieczeństwa W1, U1, K1

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

13. Bałtyckie bezpieczeństwo – Litwa W2, U1, K1

14. Polityka bezpieczeństwa Ukrainy W2, U1, K1

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, konsultacje, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Pozytywne zaliczenie prezentacji przedmiotowej, pozytywna
ocena z aktywności podczas zajęć, spełnienie wymogów dot.
frekwencji, pozytywne zaliczenie testu przeprowadzonego w
formie zdalnej lub stacjonarnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe

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

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.605a0aab64d35.22

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

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z problematyką zagrożeń środowiskowych na terenach zurbanizowanych, sposobami ich
ochrony, a także regułami i instytucjami odpowiedzialnymi za realizację polityki bezpieczeństwa ekologicznego
w miastach.

C2 Zachęcenie do krytycznej analizy systemów bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym w Polsce oraz
w innych miastach na świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student w pełni zna i rozumie zagadnienia związane
z bezpieczeństwem ekologicznym na poziomie miast.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04 zaliczenie na ocenę

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

SMI_K1_W07 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi dokonać analizy potencjału
bezpieczeństwa ekologicznego danego miasta. SMI_K1_U02 zaliczenie na ocenę

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

SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę

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

SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie ekspertyzy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

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

W1, W2

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

W1, W2, K1, K2

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

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

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

U1, U2, K1

6.

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

U1, U2, K1

7.

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

W1, W2, U1, U2, K1

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

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

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

U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.605a0b09a6979.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest nabycie przez studentów umiejętności analizy współczesnych problemów społeczno-
politycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
charakter nauk o polityce. Student zna i rozumie
sposoby funkcjonowania oraz procesy zmian
politycznych. Student zna i rozumie funkcjonowanie
społeczeństwa obywatelskiego, polityki wewnętrznej
państwa jak i międzynarodowej

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

SMI_K1_U01, SMI_K1_U06 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do uznawania różnych punktów
widzenia. SMI_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przeprowadzenie badań literaturowych 15

Przygotowanie prac pisemnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cd55a025a05e.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z polityką regionalną/spójności Unii Europejskiej.

C2 Zapoznanie ze studentami z systemem funduszy europejskich, jego celami i instrumentami.

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 aksjologiczne, prawne
i polityczne rudymenty Unii Europejskiej, tworzące
konteksty wspólnotowej polityki
regionalnej/spójności/strukturalnej.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2
Student zna i rozumie zasady, mechanizmy
i uwarunkowania polityki regionalnej/spójności oraz
funduszy europejskich.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3
Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia
związane z instytucjonalnym, strukturalno-
funkcjonalnym wymiarem funkcjonowania funduszy
europejskich.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi rozpoznać znaczenie środków
europejskich dla rozwoju Unii Europejskiej jako całości
i dla państw członkowskich, oraz dla integracji
europejskiej.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2
Student potrafi poruszać się w nomenklaturze unijnej
dotyczącej polityki regionalnej/spójności i funduszy
europejskich.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do pogłębiania wiedzy na temat
funkcjonowania Unii Europejskiej i jej polityki
regionalnej/spójności.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Student jest gotów do podejmowania samodzielnych
interpretacji różnorakich przykładów działań
rozwojowych, wpisujących się w obszar celów polityki
spójności UE oraz finansowanych ze środków
europejskich.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Aksjologiczne, prawne i polityczne rudymenty Unii Europejskiej. W1, W2, K1

2. Polityka regionalna, polityka spójności, polityka strukturalna - uwarunkowania,
konteksty, praktyka, zasady. W1, W2, W3, U1, U2, K1

3. Polityka regionalna/spójności jako polityka publiczna; historia polityki
regionalnej/polityki spójności. W1, W2, W3, U1, U2, K1

4. Regiony, euroregiony, NUTS-y. W1, W2, W3, U2, K1

5. Polska a polityka regionalna/spójnosci. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

6.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny,
Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury;

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (narzędzie polityki spójności w
ramach Europejskiego Zielonego Ładu);

instrumenty inżynierii finansowej: JASPERS, JEREMIE, JESSICA;

programy związane z rozwojem współpracy terytorialnej;

instrumenty pomocy przedakcesyjnej IPA.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7. "Logika" projektów - ćwiczenia praktyczne dot. projektów. U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, dyskusja, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, prezentacja - Prezentacja indywidualna lub grupowa. - Zaliczenie
pisemne na ocenę (krótki test) w sesji egzaminacyjnej.
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Ruchy polityczne i społeczne współczesnego świata
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cd559fce3176.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem modułu jest zapoznanie studentów stosunków międzynarodowych z ruchami politycznymi i społecznymi
współczesnego świata, z uwzględnieniem ich genezy, uwarunkowań, celów i aspiracji, struktury i sposobów
działania oraz oddziaływania na środowisko społeczne, w tym międzynarodowe.

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

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

C4
Kurs ma też uświadomić możliwe relacje pomiędzy ruchami społecznymi, politycznymi a instytucjami i innymi
aktorami sceny politycznej, często warunkujące decyzje polityczne, determinujące zachowania polityczne, także
w aspekcie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna definicje i charakterystykę ruchów
politycznych i społecznych jako uczestników życia
politycznego, zarówno w aspekcie państwowym
i w stosunkach międzynarodowych; posiada wiedzę
na temat istotnych ruchów politycznych
współczesności, ich genezy i zjawisk determinujących
ich powstawanie

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2 Zna relacje między aktywnością ruchów politycznych
i społecznych a ich ideologiczną podbudową SMI_K1_W05 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 prezentacja

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

SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 prezentacja

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

SMI_K1_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

projektowanie 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

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

W1, W2

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

4. Nowe ruchy społeczne W2, U1, K2

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

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

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

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

9. Ruchy pacyfistyczne i ekologiczne W1, U1, K2

10. Fenomen włoskiego faszyzmu W1, U1, K1

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, projekt, esej,
prezentacja

Zaliczenie na podstawie prezentacji, eseju,
projektu lub kolokwium zaliczeniowego
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Edukacja polityczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.605a0bd5ad7e8.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi podstawami edukacji politycznej, analiza
jej uwarunkowań ze szczególnym naciskiem na kształtowanie świadomości politycznej.

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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane
z edukacją polityczną.

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

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

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Umiejętności – Student potrafi:

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

SMI_K1_U01 projekt, raport

U2 Student potrafi analizować raporty z badań
i wyprowadzać oraz komunikować wnioski z badań. SMI_K1_U06 projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

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

SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

badania terenowe 5

przygotowanie do zajęć 25

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Przygotowywanie projektów 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, projekt,
raport

Obecność obowiązkowa. Aktywny udział w zajęciach: 25%.
Przygotowanie projektu grupowego lub indywidualnego:
40% Przygotowanie raportów z zajęć
warsztatowych/praktycznych: 35%
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Theoretical and Practical Dilemmas of Contemporary Politics
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cd5597894f68.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs ma na celu przeanalizowanie wraz ze studentami najistotniejszych współczesnych problemów polityki, przed
którymi stają obecnie tak teoretycy, jak i praktycy polityczni.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna i rozumie społeczno-polityczne problemy
współczesnego świata SMI_K1_W03 kazus, prezentacja
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W2 Student zna i rozumie teoretyczne uzasadnienia
działań politycznych. SMI_K1_W02 kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi sformułować własną analizę
wybranego zagadnienia polityczno-społecznego. SMI_K1_U01 prezentacja

U2
Student potrafi dostrzegać związki przyczynowo
skutkowe politycznych zjawisk, także tych oddalonych
od siebie pod względem czasowym.

SMI_K1_U02 prezentacja

U3
Student potrafi ująć swoje przemyślenia
w skondensowanej formie wykazując się dyscypliną
myślenia.

SMI_K1_U03 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do napisania przykładowo opinii,
ekspertyzy na zadany temat. SMI_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza problemu 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

rozwiązywanie kazusów 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Kryzys potęgi amerykańskiej, Kryzys Europy, Rosja a Zachód, Wzrost potęgi Chin,
Kryzys ukraiński a Rosja i Zachód, Terroryzm, Kryzys migracyjny, Zagrożenia dla
demokracji liberalnej, Bieżące zagadnienia polityczne.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium kazus, prezentacja
Uczestnictwo w zajęciach, przygotowywanie i prezentowanie analiz, udział
w dyskusjach, udział w burzy mózgów służących rozwiązywaniu
poszczególnych kazusów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego.
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Violence in international relations
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.605a145475c12.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest przegląd oraz zastosowanie na wybranych przypadkach teorii dotyczących przemocy
zbiorowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna typy przemocy w stosunkach międzynarodowych SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
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W2 zna teorie tłumaczące występowanie przemocy
w stosunkach międzynarodowych

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

W3 zna przypadki występowania różnych typów przemocy
w stosunkach międzynarodowych

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi wyrażać własne opinie na temat zjawisk
przemocy w stosunkach międzynarodowych, przy
jednoczesnym zachowaniu zasad obiektywności
i uczciwości w badaniach naukowych

SMI_K1_U01 aktywność na zajęciach

U2 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o teoriach
dotyczących przemocy do analizy konkretnych zjawisk

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

U3
posiada umiejętność prawidłowego stosowania
terminologii dotyczącej przemocy w stosunkach
międzynarodowych

SMI_K1_U02 zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do uznawania różnych punktów widzenia
oraz interpretacji zjawisk przemocy w stosunkach
międzynarodowych

SMI_K1_K02 aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs poświęcony jest różnym rodzajom przemocy występującym w stosunkach
międzynarodowych oraz istniejącym teoretycznym wyjaśnieniom tych zjawisk.
Treści programowe obejmują taką tematykę jak: wojna, konflikty etniczne,
ludobójstwo, rewolucja, terroryzm, interwencja humanitarną oraz związek
pomiędzy degradacją środowiska a konfliktem społecznym. Przemoc w
stosunkach międzynarodowych będzie analizowana zarówno na poziomie
społeczno-strukturalnym, jak i indywidualnym, z perspektywy funkcjonalizmu,
teorii racjonalnego wyboru, mikro- i makro-podejść oraz teorii krytycznej.

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

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, aktywność na zajęciach Obecność (min. 51%) i aktywność na zajęciach
oraz zaliczenie pisemne
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Современный мир: вызовы и проблемы
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.605a14b3a5581.22

Języki wykładowe
Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami i uwarunkowaniami wpływającymi
na międzynarodowy porządek współczesnego świata, a także jego wyzwania i problemy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 problematykę nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie
i stosunków międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05 zaliczenie
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W2
problematykę uwarunkowań i czynników
kształtujących stosunki międzynarodowe, a także
wyzwań i problemów współczesnego świata

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W04 zaliczenie

W3
problematykę porządku międzynarodowego
współczesnego świata, a także jego wyzwań
i problemów

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W07 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
interpretować i analizować najważniejsze procesy
związane ze współczesnym porządkiem
międzynarodowym, a także wyzwaniami i problemami
współczesnego świata

SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnego rozwoju w zakresie różnych form
aktywności społecznych w odniesieniu
do współczesnego porządku międzynarodowego,
a także wyzwań i problemów współczesnego świata

SMI_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Uwarunkowania porządku międzynarodowego i bezpieczeństwa współczesnego
świata. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa mocarstw światowych. Globalny
układ sił i sytuacja geopolityczna na świecie. Konflikty i zagrożenia
bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Instytucjonalizacja współczesnych
stosunków międzynarodowych i procesów bezpieczeństwa. Bieżące
uwarunkowania i procesy na arenie międzynarodowej w perspektywie wyzwań i
problemów współczesnego świata.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Zaliczenie na podstawie treści zajęć oraz zaleconej literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Komunikatywna znajomość języka rosyjskiego.
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Asia-Pacific in World Politics
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cd559fb89fce.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 basic issues of international relations in the Asia-
Pacific region, as well as their theoretical background

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W2 IR participants and current events in the Asia-Pacific
Region

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

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

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 do basic research, critically analyze and synthesize
information

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

U2 discuss regional issues based on research SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

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

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 debate his opinions during classes understanding
differences in worldviews SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

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

1. Theoretical background.

2. Overview of the history of the region.

3. Political systems in the Asia-Pacific.

4. Geography and geopolitics of the region.

5. Demography of the Asia-Pacific.

6. Socio-cultural characteristic of the region.

7. Religions of the Asia-Pacific.

8. Economic situation in the Asia-Pacific.

9. Regional economic integration.

10. Outline of the strategic situation.

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

12. Role of Japan in regional policy since 1945.

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

14. United States as crucial factor of regional interactions.

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

16. Regional organizations 1 (APEC, ASEAN, APT, EAS, ARF, ASEM, SAARC, SCO).

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

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
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Academic English
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cac67db1406e.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 słownictwo umożliwiające opisywanie zjawisk
politycznych SMI_K1_W01 zaliczenie na ocenę
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W2 specjalistyczne słownictwo z zakresu nauk
politycznych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się językiem angielskim właściwym dla
nauk o polityce SMI_K1_U01, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

U2 dyskutować o ważnych zagadnieniach politycznych,
społecznych i kulturowych współczesnego świata SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U3 czytać ze zrozumieniem oraz interpretować wybrane
informacje na temat zjawisk politycznych SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podejmowania w języku angielskim dyskusji
o zjawiskach politycznych SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

przygotowanie do testu 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. Niezbędna terminologia z zakresu nauk politycznych w języku angielskim W1, W2, U1, K1

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

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

4. Sztuka przygotowywania prezentacji w języku angielskim U2, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+
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Analiza polityki zagranicznej – aspekty teoretyczne i praktyczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.180.5cd559fb67e7d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności analizy bieżącej polityki zagranicznej państw z poziomu
czynników wewnętrznych (krajowych) danego państwa. Kurs zaprojektowano w ten sposób, aby po dwóch
zajęciach wprowadzających każdym kolejnym zajęciom towarzyszył tekst dotyczący konkretnej teorii oraz tekst
dotyczący konkretnego studium przypadku zastosowania danej teorii. Kurs stawia więc sobie za zadanie
wprowadzenie studentów do subdyscypliny nauki o stosunkach międzynarodowych określanej nazwą analiza
polityki zagranicznej (ang. Foreign Policy Analysis, FPA).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe zagadnienia z zakresu analizy polityki
zagranicznej SMI_K1_W01 zaliczenie ustne

W2 podstawowe informacje nt. ewolucji analizy polityki
zagranicznej oraz jej poszczególnych aktorów SMI_K1_W05 zaliczenie ustne

W3 procesy polityczne, które determinują funkcjonowanie
polityki zagranicznej SMI_K1_W02 zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować i prognozować wydarzenia i procesy
w zakresie polityki zagranicznej SMI_K1_U03 projekt

U2 wyszukiwać informacje, krytycznie je analizować
i syntetyzować SMI_K1_U02 projekt

U3 prezentować poglądy w obszarze analizy polityki
zagranicznej SMI_K1_U04 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny zgłaszanych postulatów w zakresie
polityki zagranicznej w debacie publicznej SMI_K1_K02 projekt

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 45

przygotowanie raportu 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.

Historia rozwoju analizy polityki zagranicznej (FPA); model racjonalnego
podejmowania decyzji i jego krytyka; psychologia polityczna a podejmowanie
decyzji; decydowanie na poziomie instytucji państwowych; decydowanie z
udziałem czynników społecznych; behawioralne teorie stosunków
międzynarodowych.

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

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, projekt
Warunkiem zaliczenia jest udział w dyskusjach prowadzonych w
trakcie zajęć, zrealizowanie krótkiego zespołowego zadania
analitycznego, a także zdanie ustnego zaliczenia.
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Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.180.6053e872d6997.22

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 na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie słuchaczów z założeniami i realizacją Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii
Europejskiej, a także jej osiągnięciami i niepowodzeniami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady i praktykę funkcjonowania Wspólnej Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE SMI_K1_W02 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać analizy genezy, zasad funkcjonowania oraz
skutków Wspólnej Polityki Zagranicznej
i Bezpieczeństwa UE dla stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U2 planować rozwój indywidualnej kariery w strukturach
WPZiB UE SMI_K1_U05 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do opracowywania i realizowania projektów z zakresu
funkcjonowania i działalności WPZiB UE SMI_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K2
ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy, przyswajania
i analizowania nowych wiadomości i procesów
z zakresu WPZiB UE

SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
76

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. WPZiB z punktu widzenia najważniejszych teorii stosunków międzynarodowych W1, U1, K1, K2

2. Podstawy formalno-prawne oraz cechy specyficzne WPZiB W1, U1, K1, K2

3. Europejska Służba Działań Zewnętrznych i inne kluczowe organy WPZiB. Warunki
zatrudniania i pracy w organach WPZiB W1, U1, U2, K1, K2

4. Proces podejmowania decyzji w ramach WPZiB W1, U1, K1, K2

5. Stosowanie środków ograniczających (sankcji) w ramach WPZiB: analiza
przypadków Rosji, Białorusi, organizacji terrorystycznych i państw afrykańskich W1, U1, K1, K2

6. Zjawisko europeizacji ad intra i ad extra w ramach WPZiB U1, K1, K2
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7. Wybrane misje wojskowe WPZiB W1, U1, U2, K1, K2

8. Wybrane misje cywilne WPZiB W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę
Egzamin pisemny lub ustny (student wybiera formę egzaminu). Egzamin
pisemny ma formę testu składającego się 20 pytań jednokrotnego
wyboru. Egzamin ustny polega na zadaniu 5 pytań ogólnych z
możliwością pytań szczegółowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
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Protokół dyplomatyczny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.180.5cd42cd1a229b.22

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 na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
zapoznanie studentów z podstawowymi elementami tzw. proceduralnego/ formalnego aspektu stosunków
dyplomatycznych i konsularnych a także w zakresie uczestnictwa w sensu largo międzynarodowych kontaktach
profesjonalnych,

C2 przekazanie wiedzy z zakresu korespondencji w stosunkach międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 199 / 346

W1
pojęcie protokołu dyplomatycznego i jego zadania,
podstawowe zasady etykiety i savoir-vivre'u,
zorganizować oficjalną ceremonię charakterze
publicznym, zasady korespondencji urzędowej

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
kazus, raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1

prowadzić oficjalną korespondencję w kraju
i stosunkach międzynarodowych, przygotować
program oficjalnej wizyty, przygotować projekty
wystąpień oficjalnych, zorganizować profesjonalna
konferencję krajową i międzynarodową, zastosować
się do reguł zachowania stosownie do klasycznych
zasad protokołu dyplomatycznego

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia pracy przy organizacji oficjalnych spotkań
międzynarodowych, sporządzania stosownych pism
i prowadzenia korespondencji, właściwie się zachować
w odmiennym kulturowo środowisku
międzynarodowym, posiada odpowiednią wiedzę
do przystąpienia do egzaminu na aplikację
dyplomatyczno-konsularną

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
kazus

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza dokumentów programowych 10

analiza problemu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

analiza badań i sprawozdań 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. Protokół dyplomatyczny - pojęcie, zadania, organizacja.
2.Ceremonie oficjalne i państwowe - organizacja i przebieg.
3.Etykieta i zasady savoir-vivre.
4.Zasady precedencji w prawie dyplomatycznym i konsularnym a precedencja w
prawie krajowym wybranych państw.
5.Zasady używania tytułów w korespondencji i w rozmowie oficjalnej.
6. Specyficzne reguły protokołu dyplomatycznego w bilateralnych stosunkach
między państwami i w organizacjach międzynarodowych.
7. Korespondencja w stosunkach dyplomatycznych i konsularnych
8. Korespondencja urzędowa w państwie przyjmującym.
9.Organizacja oficjalnej wizyty.
10. Organizacja oficjalnych rokowań międzynarodowych.
11. Organizacja oficjalnych przyjęć.
12. Zasady doboru ubioru wg. reguł protokołu dyplomatycznego.
13. Język w dyplomacji.( urzędowe języki w ONZ i w UE)
14.Podstawowe zasady przy tłumaczeniu dokumentów i przy tłumaczeniu
symultanicznym.
15. Specyficzne zasady protokolarne w wybranych państwach.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, kazus, raport rozwiązanie kazusu, aktywne uczestnictwo w zajęciach,
samodzielne opracowanie dokumentu dyplomatycznego

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowe wiadomości ze stosunków międzynarodowych politycznych i prawa międzynarodowego publicznego
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Międzynarodowe stosunki militarne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.180.5cd5596d3a806.22

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 na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej polityczno-militarnych uwarunkowań bezpieczeństwa
w wymiarze narodowym i międzynarodowym

C2 Utrwalenie i poszerzenie terminologii stosowanej w naukach o bezpieczeństwie

C3 Utrwalenie i rozwój umiejętności właściwego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o
bezpieczeństwie w analizie i interpretacji problemów w obszarze bezpieczeństwa militarnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1
Posiada wiedzę o środkach i instrumentach stosunków
wojskowych oraz sposobach ich wykorzystania
we współczesnych stosunkach międzynarodowych

SMI_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2
Posiada wiedzę na temat instytucji i struktur, a także
norm i reguł organizacyjnych kształtujących
współczesne międzynarodowe stosunki militarne

SMI_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji
współczesnych zjawisk związanych z militarnymi
aspektami stosunków międzynarodowych

SMI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U2 Ma umiejętność analizowania ról i zachowań aktorów
narodowych i międzynarodowych SMI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U3
Posiada podstawową umiejętność rozumienia
i analizowania mechanizmów interwencji, reagowania
kryzysowego i stabilizacji w wymiarze
międzynarodowym

SMI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy
i umiejętności w zakresie międzynarodowych
stosunków militarnych do działania w zespole
i uczestniczenia w procesach decyzyjnych,
przewidując skutki tych decyzji

SMI_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K2
Potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę
i umiejętności dotyczące międzynarodowego wymiaru
stosunków wojskowych w dalszych etapach
kształcenia

SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Miejsce stosunków militarnych w obszarze stosunków międzynarodowych:
problematyka siły i przemocy w stosunkach międzynarodowych; umiejscowienie
międzynarodowych stosunków militarnych w kontekście pokrewnych dyscyplin i
subdyscyplin (studia strategiczne, nauka o stosunkach międzynarodowych, nauki
o wojskowości)

W1, U2, K1

2.
Mechanizmy, metody i formy stosunków wojskowych: Podmioty
międzynarodowych stosunków militarnych; formy międzynarodowych stosunków
militarnych; metody stosowane przez państwa i organizacje w stosunkach
militarnych; mechanizmy międzynarodowych stosunków militarnych

W1, U3, K2

3.
Ewolucja współpracy wojskowej na tle głównych konfliktów i sporów XX i XXI
wieku: Liga Narodów jako prekursor zbiorowego systemu bezpieczeństwa;
powszechny system bezpieczeństwa w ramach ONZ; ewolucja ONZ po zimnej
wojnie

W1, U2, K1

4.
Regionalny i globalny wymiar międzynarodowych stosunków militarnych: Globalny
wymiar międzynarodowych stosunków militarnych; regionalny wymiar
międzynarodowych stosunków militarnych; relacje między globalnym a
regionalnym wymiarem międzynarodowych stosunków militarnych

W2, U2, K1

5.
Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków militarnych: tworzenie
organizacji bezpieczeństwa regionalnego po II wojnie światowej; charakterystyka
działalności paktów polityczno-wojskowych (ANZUS, SEATO, CENTO, NATO, UE);
Rola i zasady działania NATO i UE w okresie pozimnowojennym

W1, U1, K1

6.
Mechanizmy interwencji, reagowania kryzysowego i stabilizacji: Typologia działań
interwencyjnych, kryzysowych i stabilizacyjnych; typologia i przykłady operacji
pokojowych ONZ; zasady prowadzenia operacji pokojowych ONZ; operacje
pokojowe UE i ich przykłady

W2, U2, K1

7. Dyplomacja i protokół wojskowy: Formy dyplomacji wojskowej; rodzaje misji
wojskowych; zadania attaché obrony W1, U2, K1

8. Zarządzanie informacją: model zarządzania informacją; zarządzanie informacją w
NATO; cyberbezpieczeństwo W2, U2, K1

9. Wyścig zbrojeń; definicja wyścigu zbrojeń; czynniki stymulujące wyścig zbrojeń;
dynamika wyścigu zbrojeń na przykładzie broni nuklearnej W1, U1, K1

10. Proliferacja broni masowego zniszczenia: problem proliferacji BMZ; ograniczenia
proliferacji broni chemicznej i biologicznej W1, U2, K1

11.
Proces rozbrojeniowy w epoce pozimnowojennej: definicja rozbrojenia;
podstawowe pojęcia w ramach kontroli zbrojeń; podstawowe porozumienia
rozbrojeniowe epoki pozimnowojennej (proces START; traktat CFE i konferencje
przeglądowe; układ INF; inicjatywy nieformalne)

W1, U1, K1

12.

Wojskowe środki budowy zaufania – definicja środków budowy zaufania i
bezpieczeństwa; rodzaje i formy środków budowy zaufania i bezpieczeństwa; trzy
filary systemu środków budowy zaufania i bezpieczeństwa (proces KBWE/OBWE i
Dokument Wiedeński; rozbudowany system weryfikacji i kontroli na podstawie
postanowień Traktatu CFE; Traktat o otwartych przestworzach)

W2, U2, K1

13.

Międzynarodowy handel bronią i transfer technologii wojskowych: definicja handlu
bronią; czynniki stymulujące międzynarodowy handel bronią; wielkość i
geograficzny rozkład wydatków na zbrojenia; statystyki międzynarodowego
handlu bronią; ograniczenia i regulacje międzynarodowego handlu bronią i
transferu technologii wojskowych)

W1, U2, K1

14.
Wyzwania w dziedzinie międzynarodowych stosunków militarnych w XXI wieku:
problem instytucjonalizacji współpracy wojskowej; rosnąca rola aktorów
pozapaństwowych; zagrożenie terroryzmem międzynarodowym; prywatyzacja
współpracy militarnej w stosunkach międzynarodowych

W1, U1, K2
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15.

Perspektywy w dziedzinie międzynarodowych stosunków militarnych w XXI wieku:
ewolucja norm współżycia międzynarodowego; instytucjonalizacja współpracy
wojskowej; rosnąca rola aktorów pozapaństwowych; zagrożenie terroryzmem
międzynarodowym; prywatyzacja współpracy militarnej, sposoby i narzędzia
reagowania i stabilizowania sytuacji konfliktowych w stosunkach
międzynarodowych

W1, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę

Zaliczenie obejmuje całość treści merytorycznych przedmiotu, na które
składają się: treści przekazywane podczas wykładów, wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania literatury przedmiotu
(obowiązkowej i dodatkowej). Wymogiem dopuszczenia do zaliczenia jest
wysoka frekwencja i wykonanie prezentacji multimedialnej. Zaliczenie
składa się z pisemnego testu odpowiedzi na pytania otwarte, równych co
do punktacji, przeprowadzonego w formie zdalnej lub stacjonarnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe

student zna terminologię stosowaną w naukach o bezpieczeństwie
student ma podstawową wiedzę na temat historycznych, politycznych, społecznych i militarnych uwarunkowań i
ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym
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Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cc03454a3f20.22

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 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej obszaru międzynarodowych stosunków
gospodarczych, w tym kwestii historycznych dotyczących rozwoju gospodarki światowej po 1945 roku,
teoretycznych ujęć w ekonomii międzynarodowej, międzynarodowych stosunków handlowych, walutowych,
finansowych oraz podstawowych międzynarodowych instytucji gospodarczych. Dodatkowo omówione będą
kwestie integracji regionalnej, korporacji transnarodowych oraz rozwoju międzynarodowego. Studenci zdobędą
umiejętności pozyskiwania i analizy danych. Zagadnienia zostały podzielone pomiędzy wykład i ćwiczenia.

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
istotę i swoistość międzynarodowych stosunków
gospodarczych jako części stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W2
główne podejścia w badaniu międzynarodowych
stosunków gospodarczych i potrafi wymienić
podstawowe różnice między nimi

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W3
ewolucję gospodarki światowej, w szczególności
procesów globalizacji oraz współczesnych przemian
w układzie sił w gospodarce światowej

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 docierać do danych statystycznych, historycznych
i współczesnych, i je właściwie interpretować

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U2
docierać i korzystać z publikacji w prasie
i czasopismach naukowych, polskich i zagranicznych,
niezbędnych dla śledzenia zachodzących współcześnie
zmian

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U3
w ramach prowadzonych dyskusji przedstawiać
poglądy na wybrane tematy dotyczące
międzynarodowych stosunków gospodarczych

SMI_K1_U04, SMI_K1_U06 zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

we współdziałaniu z grupą opracowywać analizy
wybranych zjawisk i procesów mających miejsce
współcześnie w międzynarodowych stosunkach
gospodarczych w ich odniesieniu do bieżących zmian
w społeczeństwie

SMI_K1_K01, SMI_K1_K02 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 40

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie referatu 20

przygotowanie do egzaminu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

WYKŁAD:

1. Wprowadzenie do gospodarki światowej i podstawowe pojęcia.

2. Rozwój gospodarki światowej do XXI wieku.

3. Teorie MSG (merkantylizm, liberalizm, strukturalizm, teorie krytyczne).

4. Teorie handlu międzynarodowego.

5. Międzynarodowe struktury produkcji i handlu.

6. Międzynarodowe organizacje gospodarcze.

7. Międzynarodowe struktury finansowe i kryzysy finansowe.

8. Teoretyczne aspekty integracji gospodarczej.

9. Regionalna integracja gospodarcza, regionalne ugrupowania gospodarcze w świecie.

10. Rola GATT i WTO dla liberalizacji handlu (symulacja).

ĆWICZENIA:

Plan zajęć

1. Współczesna gospodarka światowa

- tekst: Współczesna gospodarka światowa - istota i struktura, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 1, ss. 17-38),

- warsztat: źródła danych makroekonomicznych (wyszukiwanie informacji i ich graficzna prezentacja ).

2. Międzynarodowy handel towarami i usługami

- tekst: Międzynarodowy handel towarowy, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 2, ss. 39-68).

- tekst: Międzynarodowy handel usługami, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 4, ss. 84-93).

- warsztat cd.: źródła danych makroekonomicznych (wyszukiwanie informacji i ich graficzna prezentacja ).

3. Polityka handlowa: cło oraz pozostałe narzędzia polityki handlowej

- tekst: Cło, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Budnikowski Adam, (rozdz. 8, ss. 167-189

- referat 1: na podstawie Bariery pozataryfowe, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Budnikowski Adam, (rozdz. 9, ss. 189-215) oraz Narzędzia polityki handlowej, [w:]
Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice (rozdz. 8, ss. 269-306)

4. Wolny handel a protekcjonizm – debata

- tekst: Ekonomia polityczna i polityka handlowa , [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice (rozdz. 9, ss. 307-362)

- tekst: Wolny handel a protekcjonizm, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Budnikowski Adam, (rozdz. 10, ss. 217-235).

- referat 2: bloki handlowe na świecie i kontrowersje związane z umowami o wolnym handlu: CETA, TTIP, TPP – system sądów inwestycyjnych ISDS/ICS, bariery pozataryfowe NTBs
(źródła we własnym zakresie)

5. Dochód narodowy / bilans płatniczy

- tekst: Rachunki dochodu narodowego - bilans płatniczy, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 12, ss. 3-44).

- tekst: Bilans płatniczy i problem jego równowagi, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 13, ss. 242-259).

- referat 3: Analiza bilansu płatniczego Polski – przedstawienie, struktura, wnioski, konsekwencje, problemy (źródła we własnym zakresie)

6. Kurs walutowy i rynek walutowy

- tekst: Kurs walutowy i międzynarodowy rynek walutowy, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 11, ss. 199-212).

- tekst: Automatyczny mechanizm dostosowawczy oraz Polityka dostosowawcza, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Budnikowski Adam, (rozdz. 14 i 15, ss. 314-360).

- referat 4: na podstawie Kursy walutowe i rynek walutowy, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 13, ss. 45-86) oraz Pieniądz, stopy procentowe i
kursy walutowe, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 14, ss. 87-124) .

7. Międzynarodowy system walutowy

- tekst: Przeobrażenia współczesnego międzynarodowego systemu walutowego, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 12, ss.
213-241).

- referat 5: na podstawie Międzynarodowy system walutowy 1870-1973, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 18, ss. 299-340) oraz Polityka
makroekonomiczna i jej koordynacja w warunkach płynnych kursów walutowych, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 19, ss. 341-382)

8. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

- tekst: Międzynarodowe przepływy czynników kapitałowe, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 7, ss. 131-154).

- tekst: Migracja zasobów pracy w skali międzynarodowej, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 8, ss. 155-173).

- referat 6: World Investment Report 2017. Investment and the Digital Economy, New York-Geneva, UNCTAD 2017 – rozdz. IV (Investment and the Digital Economy str. 155-214)

- referat 7: Sovereign Wealth Funds, nowi gracze na rynkach światowych (źródła we własnym zakresie).

9. Integracja gospodarcza.

- tekst: Międzynarodowa integracja gospodarcza i jej znaczenie dla gospodarki światowej, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz.
15, ss. 277-296).

- referat 8: NAFTA, APEC, pozostałe ugrupowania gospodarcze na świecie

- referat 9: EURO (wspólna waluta )

10. Kryzysy finansowe.

- tekst: Kryzysy walutowe i finansowe w gospodarce światowej, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 14, ss. 260-276)

- tekst : Globalny rynek kapitałowy: działanie i problemy polityki[w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 21, ss. 421-464)

- do przygotowania we własnym zakresie materiały (artykuł prasowy) dotyczący kryzysu zadłużeniowego w UE (kryzys w strefie euro, zarządzanie kryzysem, zadłużenie państwa )

11. Państwa rozwijające się (problemy wzrostu gospodarczego).

- tekst: Kraje rozwijające się: wzrost, kryzys, reformy, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 22, ss. 465-516)

- referat 10: przykłady sukcesów gospodarczych w wybranych państwach świata (materiały i przykłady we własnym zakresie )

12. Globalizacja gospodarcza.

- tekst: Globalizacja we współczesnej gospodarce światowej i jej skutki, [w:] Międzynarodowe stosunku gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 16, ss. 297-310 )

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

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
projekt

OCENA KOŃCOWA JEST SUMĄ OCEN Z WYKŁADU, ĆWICZEŃ ORAZ
SYMULACJI WTO 1. EGZAMIN PISEMNY –w oparciu o materiał z
wykładów oraz podręczników obowiązkowych – do zdobycia 60
punktów (5 pytań otwartych, 12 punktów za pytanie) 2. SYMULACJA
WTO – do zdobycia 15 punktów (10 punktów za przygotowanie w
formie pisemnej stanowiska negocjacyjnego, 5 punktów za aktywny
udział w symulacji)

ćwiczenia zaliczenie ustne,
projekt, prezentacja

3. ĆWICZENIA: - punktów do zdobycia: 25 pkt, - obecność punkty: po
0,5 pkt - aktywność / dyskusja: od 0 pkt / 0,5 pkt / 1,0 pkt, - brak
przeczytanego tekstu na zajęcia: - 1,0 pkt, - referat: 0 pkt do 8,0 pkt
(do wygłoszenia na zajęciach ok. 25-30 min., max. 10 stron tekstu –
1800 znaków na stronę), do referatu zgłaszają się max. dwie osoby -
referat umieszczony na skrzynce e-mail dzień przed zajęciami, referat
po terminie (-1,0 pkt) - referat oddawany w formie pisemnej (plik w
formacie .doc, .docx, .rtf, .odt) do przesłania na skrzynkę e-mail,
schemat referatu: imię i nazwisko, rok i kierunek, tytuł, bibliografia,
treść - ocenie w referacie podlega: merytoryczny wybór
tekstu/tekstów, objętość i skala trudności wybranego tekstu/tekstów,
forma przedstawienia (prezentacja, interakcja z grupą, styl prezentacji
materiału, zaangażowanie, ilość i trafność przekazanej treści podczas
referatu), jakość referatu w formie pisemnej - zajęcia: dyskusja nad
tekstem (50-60 min), wygłoszenie referatu (max. 30 min)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Geografia polityczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cb589a9d8243.22

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
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zaznajomienie ze zbiorem zagadnień, na który składają się elementy geografii politycznej oraz geopolityki
tradycyjnej i ponowoczesnej właściwe dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe(uwzględnienie tradycji
oraz specyfiki relacji międzynarodowych w XX i XXI w.)

C2 Przekazanie wiedzy z geografii politycznej odnośnie analizy rzeczywistości na poziomie makro - system
międzynarodowy, mezo - perspektywa regionalna, oraz mikro - kontekst lokalny

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Zna genezę geografii politycznej,główne podejścia
badawcze oraz miejsce wśród innych nauk
społecznych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny

W2
Wie czym jest geopolityka, rozumie jej znaczenie dla
interpretacji zjawisk społeczno – politycznych
w kontekście czasoprzestrzennym

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Analizuje bieżącą politykę państw, organizacji
międzynarodowych, gospodarczych, pozarządowych
oraz działania ruchów społecznych i społeczności
w oparciu o metody właściwe dla wiadomej dyscypliny
naukowej

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 egzamin pisemny

U2
Swobodnie posługuje się terminologią geografii
politycznej w odniesieniu do zjawisk politycznych oraz
społeczno - ekonomicznych

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Identyfikuje podstawowe problemy polityczne
i społeczno - ekonomiczne w kontekście regionalnym
i globalnym,dokonuje ich gradacji oraz tworzy zbiór
proponowanych rozwiązań

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

analiza badań i sprawozdań 30

przygotowanie do egzaminu 40

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.
Przedmiot geografii politycznej: początki i kierunki rozwoju geografii politycznej.
Metodologia. Przedmiot, zakres i cele badawcze geografii politycznej. Geografia
polityczna a inne gałęzie nauki, w tym geografia ekonomiczna i społeczna

W1, W2

2.
Geografia polityczna a geopolityka: pojęcie geopolityki i jej wpływ na rozwój
geografii politycznej. Interpretacja zjawisk i procesów politycznych w odniesieniu
do przestrzeni geograficznej.

W1, W2
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3. Prezentacja głównych teorii geopolitycznych (m.in. F. Ratzel, R, Kjellen,
K.Haushofer, A.T. Mahan, H. Mackinder, N. Spykman, A. Seversky, S. Cohen). U1, U2

4. Wybrane współczesne koncepcje geopolityczne/geoekonomiczne/geokulturowe -
np.:I.Wallerstein; A. Negri, M. Hardt; S. Huntington U1, U2

5. Mapa geopolityczna współczesnego świata: państwa i terytoria; polityczno-
gospodarczy podział świata; kwestia podziałów kulturowo - ekonomicznych U1, U2

6. Geograficzno-polityczne cechy państw - morfologia państwa (m.in. terytoria
państwowe, obszary i granice państwa, stolica, nazwy i symbole państwa) U1, U2

7.
Ustrojowe formy państwa (monarchia, republika; system prezydencki,
parlamentarno-gabinetowy, mieszany; państwo unitarne, federacja). Reżim
demokratyczny i niedemokratyczny. Społeczno - ekonomiczne formy państwa.

U1, U2

8.
Organizacje międzynarodowe - ONZ, organizacje gospodarcze, wojskowo-
polityczne, ważniejsze organizacje regionalne. Międzynarodowe organizacje
pozarządowe. Pojęcie społeczności międzynarodowej.

U1, U2

9. Pojęcie narodu. Mniejszości narodowe i etniczne. Migracje - uwarunkowania i
konsekwencje. U1, U2

10. Geografia orientacji politycznych. Współczesne ideologie polityczne. U1, U2

11. Globalizm, globalizacja, globalistyka: charakter, dynamika, cechy konstytutywne U1, U2

12.

Geografia globalnych problemów: hierarchia, dynamika zmian; Problemy
żywnościowe świata; zasoby wodne i surowcowe - ich rozmieszczenie. Zadłużenie
międzynarodowe. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego - polityka
energetyczna . Konflikty i zagrożenia: problem broni masowego rażenia;
terroryzm międzynarodowy; fundamentalizm; rozwój technologii.

K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin obejmujący wszystkie treści merytoryczne modułu, na które
składają się: treści przekazywane podczas wykładów, wiedza uzyskana
poprzez samodzielne studiowanie tekstów z zakresu treści
przedmiotowych oraz analiza materiałów kartograficznych. Test
egzaminacyjny składa się z trzech części (test wyboru, test uzupełnień,
miniesej problemowy). Egzamin przeprowadzany jest w zależności od
obiektywnych warunków w formie bezpośredniej lub zdalnej (MS Forms)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość geografii światowej i regionalnej oraz historii relacji międzynarodowych po II w. św.
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Instytucje Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cd559fc65c10.22

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 prowadzonych zajęć jest pogłębienie wiedzy słuchaczy na temat zasad funkcjonowania instytucji
i organów Unii Europejskiej, ich struktury, składu, kompetencji, a także procedur podejmowania decyzji, w tym
ich udziału w procesie legislacyjnym w UE

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 i rozumie tematykę dotyczącą uczestników
stosunków międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny

W2
Zna i rozumie problematykę systemów normatywnych
i wartościujących mających wpływ na kształt
stosunków międzynarodowych

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04 egzamin pisemny

W3 Zna i rozumie podstawy systemu prawnego Unii
Europejskiej

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu
stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 egzamin pisemny

U2

Korzystać z umiejętności językowych,
uwzględniających terminologię dotyczącą stosunków
międzynarodowych, zgodnie z wymogami określonymi
dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

SMI_K1_U06 egzamin pisemny

U3
Przygotować proste prace pisemne i wystąpienia ustne
dotyczące problematyki stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do prezentowania poglądów związanych
z problematyką stosunków międzynarodowych
w ramach prowadzonych dyskusji

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do egzaminu 35

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Katalog instytucji i organów UE oraz ich charakter prawny (art. 13 ust. 1 i 4 TUE).
Zasady określające system instytucjonalny: zasada równowagi instytucjonalnej
(art. 13 ust. 2 TUE), zasada lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej (art. 13
ust. 2 TUE), zasad autonomii kompetencyjnej (art. 13 ust. 2 TUE), zasada ram
instytucjonalnych (art. 13 ust. 1 TUE). Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

W1, W2, W3, U1, U3, K1

2. Parlament Europejski – struktura, skład, kompetencje, podejmowanie decyzji i
proces legislacyjny W1, W2, W3, U2, U3, K1

3. Komisja Europejska - struktura, skład, kompetencje, podejmowanie decyzji i
proces legislacyjny W1, W2, W3, U1, U3, K1

4. Rada Europejska – struktura, skład, kompetencje i podejmowanie decyzji W1, W2, W3, U1, U3, K1

5. Rada Unii Europejskiej - struktura, skład, kompetencje, podejmowanie decyzji i
proces legislacyjny W1, W2, W3, U1, U3, K1

6.
Trybunał Sprawiedliwości UE, Sąd, Sąd do spraw Służby Publicznej – struktura,
skład, kompetencje oraz rola orzecznictwa w procesie integracji prawnej w
ramach UE

W1, W2, W3, U1, U3, K1

7. Trybunał Obrachunkowy – struktura, skład, kompetencje i podejmowanie decyzji W1, W2, W3, U1, U3, K1

8. Komitet Ekonomiczno-Społeczny – struktura, skład, kompetencje, podejmowanie
decyzji oraz udział w procesie legislacyjnym W1, W3, U1, U3, K1

9. Komitet Regionów – struktura, skład, kompetencje, podejmowanie decyzji oraz
udział w procesie legislacyjnym W2, W3, U1, U2, U3, K1

10. Instytucje oraz organy strefy euro - struktura, skład, kompetencje, podejmowanie
decyzji oraz udział procesie legislacyjnym W1, W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin testowy, pytania testowe otwarte, pytania testowe
jednokrotnego wyboru, pytania testowe wielokrotnego wyboru
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Inicjatywy i projekty transgraniczne w Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cd55a02db2fa.22

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 Ukazanie roli i znaczenia współpracy transgranicznej na gruncie integracji europejskiej.

C2 Przedstawienie pozycji współpracy transgranicznej na gruncie polityki regionalnej/spójności Unii Europejskiej.

C3 Praktyczne zobrazowanie różnorodności potrzeb, które są zaspokajane dzięki różnorakim inicjatywom i projektom
w ramach współpracy transgranicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 217 / 346

W1
Student zna i rozumie zasady, mechanizmy, struktury
i przejawy współpracy transgranicznej w obrębie Unii
Europejskiej.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2
Student zna i rozumie podstawy polityki
regionalnej/spójności Unii Europejskiej i rozpoznaje
miejsce współpracy transgranicznej na jej gruncie oraz
znaczenie tej współpracy dla integracji europejskiej.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi identyfikować, analizować i objaśniać
przejawy współpracy transgranicznej w obrębie Unii
Europejskiej.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

Student potrafi samodzielnie gromadzić informacje
niezbędne zarówno do analizy przykładów współpracy
transgranicznej, jak i do samodzielnego
opracowywania koncepcji inicjatyw i projektów
transgranicznych.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

prezentacja

U3
Student potrafi prezentować informacje oraz opinie
i interpretacje naukowe dotyczące wybranych
aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej, jej polityk,
i państw członkowskich.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do samodzielnego gromadzenia
informacji, ich przetwarzania i interpretowania danych
oraz do wykorzystywania ich do przygotowania
koncepcji inicjatyw i projektów finansowanych
z funduszy europejskich.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 prezentacja

K2

Student jest gotów do czynnego uczestnictwa w życiu
publicznym i zawodowym, związanym
z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, organizacji
pozarządowych i typu GO oraz szeregu instytucji
publicznych.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Przygotowywanie projektów 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Pojęcie współpracy transgranicznej; cechy i funkcje współpracy transgranicznej;
historia europejskiej współpracy transgranicznej oraz jej znaczenie dla integracji
europejskiej.

W1, W2, U1, U3

2. Unia Europejska jako środowisko współpracy transgranicznej; Interreg. W1, W2, U1, U3

3. Uwarunkowania prawne współpracy transgranicznej (prawo europejskie, prawo
międzynarodowe publiczne, inne regulacje). W1, W2, U1, U3, K2

4.
Podmiotowy wymiar współpracy transgranicznej; instytucje współpracy
transgranicznej; państwa i ich jednostki terytorialne, euroregiony, europejskie
ugrupowania współpracy terytorialnej, NGO-sy we współpracy transgranicznej.

W1, W2, U1, U3, K2

5.
Koncepcje, modele i programy współpracy transgranicznej; wybrane aspekty
praktyki współpracy transgranicznej; wymiar przedmiotowy współpracy
transgranicznej.

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

6. Przykłady współpracy transgranicznej, przykłady inicjatyw i projektów -
prezentacje studenckie.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów, wykład
konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
prezentacja

- udział w min. 60% zajęć; - aktywne uczestnictwo w zajęciach -
udział w dyskusjach, aktywne wykonywanie zadań; - opracowanie i
przedstawienie na zajęciach: albo a) prezentacji na temat
wybranych inicjatyw i projektów transgranicznych, opartej na
analizie wybranych przypadków, albo b) prezentacji dotyczącej
własnego pomysłu inicjatywy lub projektu transgranicznego lub
innego "projektu europejskiego" związanego z przedmiotem kursu; -
krótkie zaliczenie pisemne na ostatnich zajęciach (uzupełnianie
zdań, łączenie terminów z definicjami, udzielanie krótkich
odpowiedzi).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak



Sylabusy 219 / 346

Zarządzanie projektami międzynarodowymi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.6053da5a61dc0.22

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 warsztatu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi metodykami zarządzania projektami
w podejściu praktycznym. Wśród zaprezentowanych metodyk znajdą się przykłady podejścia kaskadowego, ale
punktem grawitacyjnym kursu będą zwinne metodyki w szerokim ujęciu, takie jak lean, scrum lub dragon
dreaming. Warsztaty będą uzupełnione o praktyki zarządzania zespołem pracującym w projekcie zwinnym oparte
o koncepcję Management 3.0.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna założenia metodyk tradycyjnych
(kaskadowych) oraz zwinnych (agile'owych), rozumie
różnice między nimi oraz przesłanki ewolucji podejścia
do zarządzania projektami międzynarodowymi.

SMI_K1_W07 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wybrać właściwą metodykę
zarządzania projektami oraz realizuje je w sposób
najbardziej efektywny.

SMI_K1_U05 projekt

U2
Student potrafi współpracować w zespole realizującym
projekt w metodyce zwinnej, tworzyć środowisko pełne
motywacji i zaangażowania oraz tworzyć kulturę pracy
opartą na zaufaniu i transparentności.

SMI_K1_U05 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student gotowy jest do uczenia się i rozwijania
kompetencji na każdym poziomie (wiedza,
umiejętności i postawy) oraz wspierania tej postawy
u innych

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 projekt

K2
Student jest gotowy do zaangażowania się w projekt
w roli lidera służebnego, który wspiera pracę
samozarządzających się zespołów

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

projekt

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie projektu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. I. Metodyki kaskadowego podejścia do zarządzania projektami, w tym metodyki
zarządcze Prince2, PMBoK - proces, komponenty, techniki. W1, U1

2. II. Metodyki zwinnego podejścia do zarządzania projektami, w tym scrum, lean
management, dragon dreaming - struktura, proces, narzędzia. W1, U1
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3.
III. Podstawy samoorganizacji - złożoność systemów wpływających na organizację,
upełnomocnienie zespołów, konstruktywna komunikacja oraz narzędzia
wspierające wprowadzenia zmiany, motywowania współpracowników oraz
rozwijania kompetencji.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt
Studenci przygotowują projekt zaliczeniowy na zlecenie partnera
zewnętrznego uczelni. Projekt musi zostać zaakceptowany przez
zleceniodawcę jako prototyp rozwiązania zgłoszonego problemu.
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Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych państwach
Europy Środkowej i Wschodniej

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.605a183a5eb0b.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest analiza problematyki związanej z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych
państw Europy Środkowej i Wschodniej w XXI wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 rozumie relacje między koncepcjami politycznymi,
a praktyczną stroną ich realizacji

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

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

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U2

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
analizowania bieżących wydarzenia z zakresu polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa państw Europy
Środkowej i Wschodniej oraz w prowadzonych
dyskusjach prezentować swoje poglądy

SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

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

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Test jednokrotnego wyboru + pytanie opisowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych
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Kino polskie jako kino polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.605a188988ec0.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
rodzaje więzi społecznych z punktu widzenia
stosunków międzynarodowych z perspektywy
historycznej i współczesnej oraz zmiany zachodzące
w strukturach społecznych. Potrafi rozpoznać globalne
i lokalne znaczenie polskiego kina, jego
dyskursywności i wpływie na tworzenie się
negatywnych i pozytywnych stereotypów narodowych.

SMI_K1_W03 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi dostrzec oraz dokonać interpretacji
zjawisk kulturowych i społecznych, które wynikają
z ponadnarodowego charakteru kina. Potrafi
analizować tekst filmowy jako szczególny tekst kultury
na którego wpływ mają również czynniki
międzynarodowe.

SMI_K1_U01 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do aktywnego udziału w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, a także realizacji
projektów politycznych, kulturalnych
z wykorzystaniem poznanych reguł.

SMI_K1_K04 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

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

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

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

Nurt lewicowy i katolicko-narodowy.

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

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

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

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

Filmowe agitki i działalność Polskiej Kroniki Filmowej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Kino dokumentalne PRL-u – rejestracja rzeczywistości.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.Kino jako zaczyn fermentu debaty politycznej.

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

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych. 
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Problem żydowski w Polsce w XX w.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.5cd559abc03f7.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką mniejszości żydowskiej na ziemiach polskich,
odgrywanej przez nią roli politycznej, a zwłaszcza ugrupowań politycznych tej mniejszości. Wiąże się z tym
kwestia Holocaustu oraz niesienia pomocy przez Polaków, powojennych dyskusji na temat postaw w czasie wojny
oraz spraw dyskusji wobec problemów majątkowych. Do tego dochodzą kwestie związane z używaniem
w mediach na Zachodzie określeń obraźliwych określeń ("polskie obozy koncentracyjne" itp.) i reakcji na to
polskich władz.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Zna genezę kolonizacji żydowskiej w Polsce. SMI_K1_W03 zaliczenie pisemne

W2
Zna początki i przyczyny ruchu syjonistycznego
w Europie oraz na ziemiach polskich, a także początki
innych żydowskich nurtów politycznych.

SMI_K1_W02 zaliczenie pisemne

W3 Potrafi wymienić przyczyny nastrojów antysemickich
w Polsce. SMI_K1_W03 zaliczenie pisemne

W4

Potrafi wymienić przykłady postaw antyżydowskich
wśród Polaków i antypolskich wśród Żydów
w pierwszych dziesięcioleciach II RP, zna politykę
władz II RP wobec mniejszości narodowych w latach
30.

SMI_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Zna najważniejsze elementy niemieckiej polityki
Holocaustu na ziemiach polskich w czasie II wojny
światowej i potrafi polemizować z fałszywymi mitami
na ten temat, obecnymi m.in. w propagandzie USA
(„polskie obozy koncentracyjne”).

SMI_K1_U01 zaliczenie pisemne

U2
Student potrafi zaprezentować szeroki wachlarz
informacji na temat niesienia przez Polaków pomocy
Żydom w czasie ostatniej wojny.

SMI_K1_U01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza źródeł historycznych 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie pracy semestralnej 15

przygotowanie dokumentacji 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Początki dziejów Żydów w Polsce, ich postawy w czasie zaborów w XIX wieku.
Pojawienie się głównych nurtów politycznych w społeczeństwie żydowskim:
syjonizm i udział Żydów w ruchu socjalistycznym (Bund).

W1, W2, W3, W4
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2.
Kształtowanie się postaw antypolskich wśród społeczności żydowskiej oraz
podobnie antyżydowskich wśród niektórych polskich nurtów politycznych, a
zwłaszcza Narodowej Demokracji w początkach XX wieku.

W1, W2, W3, W4

3.
Problem postaw Żydów w czasie I wojny światowej, zarówno propolskiej, jak i
antypolskiej; a także kwestia pogromów oraz z drugiej strony Żydów budujący
zręby II Rzeczypospolitej.

W2, W3, W4

4.
Problem postaw Żydów w okresie międzywojennym. Działania antyżydowskie
Młodzieży Wszechpolskiej. Udział Żydów w ruchu komunistycznym w Polsce.
Sprawa wprowadzenia w polskich wyższych uczelniach getta ławkowego i
numerus clausus.

W2, W3, W4

5.

Problem żydowski w latach 1939-1945:
a/ polityka III Rzeszy wobec Żydów – Holocaust i niesienie im pomocy przez
Polaków.
b/ stosunek organizacji i społeczeństwa polskiego do tragedii Żydów.
c/ polityka sowiecka wobec Żydów na okupowanych przez ZSRR terenach w latach
1939-1941 i ich postawy w tym czasie. Położenie Żydów - obywateli polskich po
układzie Sikorski – Majski w ZSRR i po powstaniu Związku Patriotów Polskich.
d/ Żydowskie organizacje polityczne i wojskowe w czasie II wojny światowej.
Nowe dylematy Żydów po zakończeniu wojny: emigracja i
udział w strukturach nowej władzy.

U1, U2

6.
Wymuszone „odchodzenie” Żydów od elit politycznych, zakończone wydarzeniami
1968 r. i ich exodusem.
Udział osób pochodzenia żydowskiego w działalności opozycyjnej lat 70. i 80.
Normalizacja stosunków polsko-żydowskich w l. 90. XX wieku.

W3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne warunkiem zaliczenia jest napisanie pracy zaliczeniowej (min. 8 str.), z
przypisami i bibliografią, na temat uzgodniony z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku. Historia i współczesność
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.605a19937d948.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

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

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne

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

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne

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

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne

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

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza źródeł historycznych 15

przygotowanie pracy semestralnej 20

przeprowadzenie badań literaturowych 15

przygotowanie dokumentacji 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, W3, W4, U1, K1

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

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

4.
4. Powstanie niepodległej Ukrainy, kształtowanie się wzajemnych stosunków po
1989 r.: politycznych, gospodarczych, kulturalnych. Problemy z kwestiami z
zakresu polityki historycznej, kwestie pomników i nagrobków. Sprawa szkolnictwa
polskiego na Ukrainie. Stagnacja wzajemnych stosunków po 2015 r.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Polityka bezpieczeństwa Polski po 1989 r.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.605a19f1850ab.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z ewolucją polityki bezpieczeństwa Polski, od roku 1989 r. do czasów współczesnych.
Problematyka kursu obejmuje przede wszystkim polityczną praktykę - reformy planowane i wprowadzone,
konkretne działania i przekształcenia odnoszące się do aparatów bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student rozumie kierunek ewolucji polityki
bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne

W2 Student zna najważniejsze reformy polityki
bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne

W3 Student rozumie złożoność polityki bezpieczeństwa
Polski po 1989 r.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi identyfikować i analizować problemy
w polityce bezpieczeństwa Polski po 1989 r. SMI_K1_U01 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do prowadzenia badań
dotyczących polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 r. SMI_K1_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Budowa i przekształcanie instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego W1, W2, W3, U1, K1

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

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

konwersatorium zaliczenie pisemne zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Nacjonalizm – historia i współczesność
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.605a1a312a51c.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zrozumienie genezy nacjonalizmów

C2 Nabycie umiejętności rozróżniania typów nacjonalizmów

C3 Poznanie zagadnień pokrewnych w stosunku do zjawiska nacjonalizmów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zjawisko nacjonalizmów SMI_K1_W03 esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozróżniać różne typy nacjonalizmów SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia dyskusji dotyczącej zagadnień związanych
z nacjonalizmami

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza problemu 10

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie, geneza i systematyka nacjonalizmów. W1, U1, K1

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

W1, U1, K1

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja aktywne uczestnictwo w zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Problemy wielokulturowości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.5cd559f98cd6d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Zna podstawowe warianty stanowiska liberalnego
wykorzystywane w debacie dotyczącej
wielokulturowości we współczesnych państwach
liberalno-demokratycznych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2 Rozumie społeczne uwarunkowania i następstwa
zjawiska wielokulturowości

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

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

SMI_K1_U01, SMI_K1_U04 zaliczenie pisemne

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

SMI_K1_U06, SMI_K1_U07 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne

Egzamin pisemny obejmujący treści merytoryczne modułu przekazywane
w trakcie wykładów i poznawane na podstawie samodzielnego
studiowania pozycji zaliczonych do literatury podstawowej i
uzupełniającej. Egzamin składa się z dwóch części (test wyboru i esej
problemowy), różnie punktowanych (za prawidłowe odpowiedzi na pytania
testowe 1 pkt, za esej do 5 pkt.). Czas trwania egzaminu: 45 minut.
Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowy kurs z filozofii
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Islam w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.5cd559fcc08fb.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna podstawowe prawdy wiary islamskiej.
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W2 Zna relacje religii do prawa pozytywnego w państwie
islamskim.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W3 Zna historię muzułmanów polskich.
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

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

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W5 Zna najważniejsze nurty ideologiczne
we współczesnym islamie.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

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

SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U05 zaliczenie pisemne, esej

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

SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U05 zaliczenie pisemne, esej

U3 Potrafi rozróżnić islam modernistyczny
od fundamentalistycznego

SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U05 zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SMI_K1_K02, SMI_K1_K03 zaliczenie pisemne, esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Filary islamu i obowiązki muzułmanina.

2. Szyici i Sunnici

3. Fundamentalizm a modernizm.

4. Turcja,

5. Iran.

6. Pakistan

7. Palestyna

8. Islam na ziemiach polskich.

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, esej praca zaliczeniowa lub egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.5cd559fd11605.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

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

SMI_K1_W01 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące
we współczesnych stosunkach międzynarodowych SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia współpracy w grupie i ma świadomość
nieustannego porzeszania zdobytej wiedzy SMI_K1_K01, SMI_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Praca pisemna składa się z dwóch otwartych pytań. Czas trwania 30 min.
Ocena na podstawie standardowej skali ocen.

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

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.605a1b20c2b22.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 wprowadzenie do teoretycznych podstaw rywalizacji wielkich mocarstw

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

C3 porównanie historycznych i współczesnych przypadków rywalizacji wielkich mocarstw

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 specyfikę rywalizacja wielkich mocarstw, w połączeniu
z już istniejącymi trendami regionalnymi

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

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

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

Umiejętności – Student potrafi:

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie prac pisemnych 20

rozwiązywanie kazusów 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rywalizacja mocarstw - ujęcia teoretyczne W2, U2

2. Wielkie mocarstwa w ujęciu historycznym W1, U1

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

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

5. Polityczno-wojskowy wymiar rywalizacji między USA a Chinami W1, U1, U2, K1

6. Rywalizacja mocarstw z perspektywy wyzwań dla porządku międzynarodowego W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, projekt, esej praca pisemna na zadany temat
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Ameryka Łacińska we współczesnym świecie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.605a1b6615b35.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką regionu Ameryki Łacińskiej, aktualnymi wyzwaniami
(politycznymi, gospodarczymi, społecznymi), przed którymi stoją mieszkańcy tego regionu, a także czynnikami,
które wpływają na pozycję Ameryki Łacińskiej w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 czynniki wpływające na pozycję regionu Ameryki
Łacińskiej w stosunkach międzynarodowych SMI_K1_W05 zaliczenie na ocenę
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W2 główne wyzwania polityczne, gospodarcze i społeczne
dotyczące mieszkańców regionu Ameryki Łacińskiej SMI_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W3 najważniejsze aktualne wydarzenia dotyczące regionu
Ameryki Łacińskiej i jego mieszkańców SMI_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

SMI_K1_U02 zaliczenie na ocenę

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

SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

Przygotowywanie projektów 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

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

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

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

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

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

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Design thinking
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.5cab068443703.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
1. Przedstawienie założeń i struktury metody design thinking wykorzystywanej do tworzenia innowacyjnych
rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby użytkowników. 2. Praktyczne zastosowanie metody DT w realizacji zadania
zleconego przez partnera zewnętrznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zauważa złożoność problemów i wyzwań
stojących przed organizacjami działającymi
w turbulentnym otoczeniu.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07 projekt

W2 Student zauważa, że działalność człowieka
nakierowana jest na realizację uniwersalnych potrzeb. SMI_K1_W07 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi rozpoznać istotę problemów
w perspektywie potrzeb wszystkich interesariuszy

SMI_K1_U03,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U07 projekt

U2
Student rozumie dynamikę konfliktów i dylematów
pojawiających się w otoczeniu zewnętrznym
i wewnętrznym organizacji działającej w turbulentnym
otoczeniu

SMI_K1_U03, SMI_K1_U05 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 projekt

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

SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

Przygotowywanie projektów 30

analiza badań i sprawozdań 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Design Thinking - myślenie projektowe jako metoda projektowania produktu lub
usługi oraz rozwiązywania problemu W1, W2
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2.

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

W1, W2, U2, K1, K2

3.

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

W1, U1, K1, K2

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

W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.605a1fcdac2b7.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest przedstawienie współczesnych systemów rządów oraz funkcjonujących w ich obrębie
organów władzy wykonawczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie mechanizmy konstytucyjne
i pozakonstytucyjne, które wpływają
na funkcjonowanie najważniejszych współczesnych
systemów rządów (parlamentaryzm, prezydencjalizm,
semiprezydencjalizm); student zna i rozumie
procedury wyboru oraz zakres kompetencji organów
władzy wykonawczej w państwach współczesnego
świata; student zna i rozumie zalety i wady rozwiązań
instytucjonalnych dotyczących prezydentów i rządów.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi analizować normy prawne (zawarte
w konstytucjach i ustawodawstwie zwykłym), które
odnoszą się do prezydentów i rządów; student potrafi
ocenić wpływ czynników politycznych i społecznych
na funkcjonowanie organów władzy wykonawczej;
student potrafi stosować różne podejścia definicyjne
w odniesieniu do organów władzy wykonawczej
we współczesnym świecie.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy
z zakresu systemów rządów oraz czynników, które
warunkują ich funkcjonowanie; student jest gotów
do interpretowania przepisów prawnych w tym
zakresie.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza aktów normatywnych 15

przygotowanie do sprawdzianu 25

przygotowanie projektu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W trakcie zajęć przedstawiane będą następujące zagadnienia: podstawowe
podejścia teoretyczne odnoszące się do systemów rządów oraz organów władzy
wykonawczej; tryb wyboru prezydentów oraz obsady stanowisk rządowych, relacje
pomiędzy organami władzy wykonawczej w ramach egzekutywy dualistycznej,
kompetencje organów władzy wykonawczej w zakresie kształtowania polityki
wewnętrznej i zagranicznej państwa, odpowiedzialność polityczna i prawna
organów władzy wykonawczej, czynniki pozakonstytucyjne, które wpływają na
funkcjonowanie prezydentów i rządów w praktyce ustrojowej, w tym
oddziaływanie systemów partyjnych oraz uwarunkowań osobowościowych.
Przedmiotem analizy będą państwa współczesnego świata (europejskie,
południowoamerykańskie, afrykańskie, azjatyckie), zarówno demokratyczne, jak i
te, które są zaliczane do państw autorytarnych i reżimów hybrydowych.
Szczególny nacisk będzie położony na nietypowe rozwiązania ustrojowe,
uwarunkowane najczęściej specyficznymi czynnikami wewnętrznymi danego
państwa.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
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Social and political issues in contemporary Britain
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.5cd559af691a9.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przedstawienie struktury oraz podstawowych cech demograficznych społeczeństwa brytyjskiego

C2 zaznajomienie studentów z historią, kulturą polityczną oraz najważniejszymi cechami społeczeństwa brytyjskiego

C3
przedstawienie głównej dynamiki zmian społeczeństwa brytyjskiego, prezentacja zasadniczych wyznaczników
polityki krajowej i zagranicznej społeczeństwa brytyjskiego, oraz zaznajomienie studentów z wiodącymi debatami
społeczno-politycznymi społeczeństwa brytyjskiego .

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1 strukturę i podstawowe cechy demograficzne
społeczeństwa brytyjskiego

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

W2 elementy kultury politycznej społeczeństwa
brytyjskiego

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

W3 współczesne determinanty relacji brytyjsko-unijnych SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
Aktywność

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować podstawowe procesy zmian społeczeństwa
brytyjskiego SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne, esej,

Aktywność

U2 analizować cele polityki krajowej i międzynarodowej SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

zaliczenie pisemne,
Aktywność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 komunikacji w złożonym środowisku wielokulturowym SMI_K1_K01 esej, Aktywność

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie eseju 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Specyfika systemu politycznego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej W1, U1, U2

2.
Podziały społeczne społeczeństwa brytyjskiego, zagadnienie klasy, brytyjskie
doświadczenie wielokulturowości w cieniu mitu Imperium, najnowsza migracja na
Wyspy Brytyjskie – doświadczenie polskie. 

W1, W2, U1, U2, K1

3. relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską, relacje brytyjsko-irlandzkie W1, W2, W3, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, Problem Based Learning

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

Zaliczenie modułu na podstawie spełnienia przez studentów trzech
wymogów: 1) aktywnego udziału w dyskusjach 2) zdania kolokwium
obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: treści przekazywane podczas zajęć, oraz wiedza
uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych. Kolokwium składa się z pytań otwartych.
Odpowiedzi są oceniane poprzez pryzmat przywoływanej wiedzy
oraz argumentów na rzecz poszczególnych stanowisk i rozwiązania
problemu. Czas trwania kolokwium: 1,5 godz. 3) eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Wars in the Middle East
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.6053e4486b582.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z różnymi teoriami bezpieczeństwa w kontekście współczesnych konfliktów zbrojnych.

C2 wprowadzenie studentów do specyfiki konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

C3 przegląd i analiza wybranych wojen w regionie Bliskiego Wschodu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 teorie bezpieczeństwa w kontekście współczesnych
konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02 zaliczenie pisemne

W2 specyfikę współczesnych wojen w regionie Bliskiego
Wschodu

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować przyczyny i skutki współczesnych wojen
w regionie Bliskiego Wschodu

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne

U2 zastosować różne polityczne, ekonomiczne i kulturowe
podejścia do analizy regionalnych konfliktów zbrojnych

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
kompleksowej analizy istotnych zjawisk społecznych,
w szczególności konfliktów zbrojnych o charakterze
regionalnym

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie do zajęć 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do analizy regionalnych konfliktów zbrojnych (1-2) W1, W2

2. Historia i specyfika wojen na Bliskim Wschodzie (3-4) W1, W2, U1, U2

3. Bliski Wschód jako przedmiot analizy badawczej W1, W2, U2, K1

4. Współczesna rywalizacja mocarstw i konflikty regionalne W2, U1, U2, K1

5. Wojna w Iraku (7-8) U1, U2, K1

6. Wojny w Syrii i Jemenie - porównanie (9-10) W2, U1, U2, K1

7. Wpływ wojny w Libii na rywalizację w regionie Bliskiego Wschodu W2, U2, K1
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8. Rola aktorów niepaństwowych w wojnach na Bliskim Wschodzie W2, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego
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Free Trade Areas in the World
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.6053e4e597a51.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z wybranymi strefami wolnego handlu utworzonymi w różnych regionach świata.

C2 Analiza celów, zasad funkcjonowania oraz wpływu stref wolnego handlu na sytuację gospodarczą poszczególnych
państw i międzynarodową politykę handlową.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 pojęcie, cele i warunki tworzenia strefy wolnego
handlu

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2 zasady funkcjonowania wybranych stref wolnego
handlu utworzonych w różnych regionach świata

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W3 skutki regionalnej liberalizacji wymiany handlowej
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać przyczyny tworzenia stref wolnego handlu
SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2
dokonać krytycznej analizy korzyści i ograniczeń
wynikających z liberalizacji wymiany handlowej
na przykładzie funkcjonowania wybranych stref
wolnego handlu

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3 dokonać oceny znaczenia stref wolnego handlu dla
międzynarodowej polityki handlowej

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podjęcia rzeczowej dyskusji i przedstawienia własnych
poglądów na temat roli stref wolnego handlu
we współczesnych stosunkach międzynarodowych

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie projektu 22

przygotowanie prezentacji multimedialnej 8

analiza badań i sprawozdań 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 270 / 346

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Strefa wolnego handlu – podstawowe zagadnienia
- polityka handlowa: polityka wolnego handlu a protekcjonizm
- pojęcie strefy wolnego handlu
- proceduralne warunki tworzenia strefy wolnego handlu wg GATT
- ograniczenia w handlu wewnętrznym w ramach strefy wolnego handlu
- reguły pochodzenia (kryteria i zasady ustalania pochodzenia towarów)
- statyczne i dynamiczne efekty liberalizacji handlu
- źródła ekonomicznych korzyści integracji w formie strefy wolnego handlu

W1, W3, U1, U2

2.
2. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA)
- geneza, cele i zasady funkcjonowania
- wpływ na wymianę handlową między państwami uczestniczącymi

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

3.
3. Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA)
- geneza, cele i najważniejsze postanowienia
- wpływ na wymianę handlową między państwami uczestniczącymi

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

4.

4. Strefy wolnego handlu Unii Europejskiej (UE) z państwami trzecimi i
organizacjami międzynarodowymi
- Europejski Obszar Gospodarczy
- Strefy wolnego handlu z państwami sąsiedzkimi
- Umowa o wolnym handlu między UE a grupą Mercosur: główne założenia i
kontrowersje wokół porozumienia
- Porozumienia handlowe UE-USA oraz UE-Kanada: cele współpracy handlowej i
problemy związane z umowami
- Umowy handlowe UE-Japonia oraz UE-Republika Korei

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

5.

5. Integracja gospodarcza na obszarze poradzieckim
- formy integracji gospodarczej na obszarze poradzieckim
- strefa wolnego handlu w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw
- Euroazjatycka Unia Gospodarcza
- problemy natury politycznej komplikujące współpracę gospodarczą między
republikami poradzieckimi

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

6.
6. Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA)
- główne założenia, cele, zasady funkcjonowania i skutki
- Umowa Stany Zjednoczone-Meksyk-Kanada

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

7.

7. Współpraca gospodarcza państw Ameryki Środkowej i Południowej
- Wspólnota Andyjska
- Mercosur
- Porozumienie o wolnym handlu państw Ameryki Środkowej (CAFTA) i
perspektywy utworzenia Strefy Wolnego Handlu Obu Ameryk (FTAA)

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

8.

8. Strefa wolnego handlu w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-
Wschodniej (AFTA)
- geneza, cele, zasady funkcjonowania
- strefa wolnego handlu ASEAN-Australia-Nowa Zelandia (AANZFTA)
- strefa wolnego handlu ASEAN-Chiny (ACFTA)
- Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze obejmujące kraje azjatycko-
oceaniczne

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

9.

9. Afrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu (AfCFTA)
- geneza, cele, zasady funkcjonowania
- Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA)
- strefy wolnego handlu w ramach regionalnych wspólnot gospodarczych w Afryce
(RECs)

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

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Obecność na zajęciach; aktywny udział w dyskusjach;
wykonanie projektu polegającego na zbadaniu efektywności
funkcjonowania wybranej strefy wolnego handlu oraz jej
wpływu na regionalną i międzynarodową sytuację
gospodarczą, a także zaprezentowanie wyników badania na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Liberalism, Multiculturalism and Citizenship
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.5cd4266f510b4.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Discussion on the role of liberalism, post-liberalism, liberal democracy, illiberal democracy, republic, culture,
cancel culture (or call-out culture), multiculturalism and citizenship.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student knows concepts and key terms: liberalism,
post-liberalism, multiculturalism, citizenship, liberal
democracy, illiberal democracy, republic.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04 zaliczenie na ocenę



Sylabusy 273 / 346

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Students understand cultural codes, social processes,
main ideas and tensions in societies.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U07 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student is ready to discuss and present his own
opinion, critical analysis different ideologies.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. W1, U1

2.

Liberalism, Multiculturalism and Citizenship: a theoretical grasp
Liberalism or liberalisms?
Liberal democracy or illiberal democracy
Muliticulturalism, nation state
democracy vs republic
Citizenship and republic

U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Active participation in class discussion, preparation and presentation of a
group project
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
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Negocjacje i umowy międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd559fc3a612.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z tematyką zajęć oraz wykształcenie umiejętności prowadzenia negocjacji zarówno
w relacjach międzygrupowych jak i międzyjednostkowych

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 uczestników i podmiotów
stosunków międzynarodowych , zna zakres praw
wynikających z podmiotowości

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2
Ma wiedzę na temat systemów normatywnych
i podstawowych elementów porządku
międzynarodowego , które mają znaczący wpływ
na kształt stosunków międzynarodowych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3
Rozumie specyfikę prawa międzynarodowego
publicznego, zna rolę umów międzynarodowych jako
źródła prawa międzynarodowego oraz instrumentu
polityki

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi we współdziałaniu z grupą przygotować
i przedstawić publicznie rozwiązanie wybranego
problemu dotyczącego konfliktu interesu z dziedziny
stosunków międzynarodowych przy zastosowaniu
metody negocjacyjnej

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2 Potrafi myśleć w sposób twórczy, organizować grupę
negocjacyjną i nią kierować

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Posiada umiejętność prowadzenia negocjacji zarówno
w relacjach międzygrupowych jak
i międzyjednostkowych.

SMI_K1_K02, SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę

K2
Posiada umiejętność rozwiązywania sytuacji
konfliktowych w relacjach międzygrupowych
i międzyjednostkowych.

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie projektu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Treści wykładu oraz ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:

Pojęcie, istota, budowa i ogólna charakterystyka umów międzynarodowych

Rozwój prawa traktatów

Rodzaje umów międzynarodowych

Zawieranie i wejście w życie umów międzynarodowych Charakterystyka organów

kompetentnych do zawierania umów międzynarodowych

Omówienie technik negocjacyjnych

Zasady i style negocjacji

Cechy dobrego negocjatora

Rodzaje negocjacji według różnych kryteriów

Warunki konieczne do podjęcia negocjacji

Fazy negocjacji

Taktyki negocjacyjne

Zasady skutecznego słuchania i mówienia

Sytuacje konfliktowe w negocjacjach i sposoby ich rozwiązywania

Teoria gier w negocjacjach

Tryb zawierania umów międzynarodowych oraz odniesienie do polskiej praktyki

Stosowanie i interpretacja umów międzynarodowych

Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie umowy międzynarodowej

Stosowanie umów w porządku międzynarodowym i krajowym

Sukcesja państw w odniesieniu do umów międzynarodowych

Rozstrzyganie sporów dotyczących umów międzynarodowych

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Stosunki międzynarodowe w Europie po 1945
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.1100.6053ee6e072cb.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie uczestników kursu z najważniejszymi wydarzeniami z zakresu stosunków międzynarodowych
w Europie, w tym: budowaniem nowego ładu politycznego po zakończeniu wojny; powstaniem nowych państw;
podziałem Europy na dwa wrogie bloki; porównaniem procesu integracji Europy Zachodniej i umacniania
radzieckiej kontroli nad Europą Wschodnia; procesem integracji z punktu widzenia pojednania francusko-
niemieckiego i umacniania pokoju w Europie; problemem zjednoczenia Niemiec i trudności wynikających
ze statusu Berlina; ukazaniem stopniowej erozji bloku wschodniego; uwarunkowań polityki odprężenia; kryzysu
radzieckiego bloku w latach 80. i 90. XX wieku; zmiany radzieckiej polityki w okresie rządów Michaiła
Gorbaczowa; rozpadu radzieckiego bloku; rozpadu ZSRR, Czechosłowacji i Jugosławii; objęcia Europy Środkowej
i Południowo Wschodniej procesami integracyjnymi; ewolucją polityki Federacji Rosyjskiej wobec byłych republik
radzieckich.

C2

Kształcenia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do dokonania periodyzacji okresu powojennego
w Europie ze wskazaniem okresów odprężenia i zaostrzenia stosunków Wschód-Zachód; wskazania
najważniejszych skutków braku traktatu pokojowego z Niemcami i rozwiązania problemu niemieckiego w okresie
powojennym; zdefiniowania najważniejszych celów integracji europejskiej; wskazania największych słabości bloku
radzieckiego i przyczyn jego upadku; wskazania najważniejszych tendencji rozwoju sytuacji w Europie w okresie
kryzysu i rozpadu ZSRR, Czechosłowacji i Jugosławii; zdefiniowania problemów wynikających ze stosunków
Federacji Rosyjskiej z byłymi republikami radzieckimi.

C3
Rozumienie najważniejszych procesów zachodzących w powojennej Europie; roli czynników integrujących
i dezintegrujących na stosunki miedzy europejskimi państwami; znaczenia integracji europejskiej dla umocnienia
pokoju; destrukcyjnego wpływu radzieckiej dominacji na rozwój stosunków w bloku wschodnim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzę na temat głównych tendencji
rozwoju relacji międzynarodowych powojennej Europy;
zna najważniejsze wydarzenia determinujące rozwój
stosunków międzynarodowych w Europie; posiada
wiedzę na temat najważniejszych problemów,
powojennej Europy; zna różnice między metodami
integracji Europy Zachodniej a konsolidowania bloku
wschodniego; zna najważniejsze wydarzenia
sprzyjające procesom integracyjnym
i dezintegracyjnym w powojennej Europie; zna skutki
rozpadu państw pod koniec XX wieku w Europie
i związanych z tym przeobrażeń ładu
międzynarodowego.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student umie wskazać najważniejsze etapy rozwoju
stosunków międzynarodowych w Europie; umie
wskazać różnice między integracją Europy Zachodniej,
a konsolidacją bloku radzieckiego; umie zdefiniować
przyczyny dezintegracji bloku wschodniego; umie
wskazać czynniki integrujące i dezintegrujące
w stosunkach międzynarodowych w powojennej
Europie.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1

Student rozumie konieczność pogłębienia wiedzy dla
zrozumienia jakie cele i dlaczego chcą realizować
uczestnicy stosunków międzynarodowych, jakie jest
ich doświadczenie historyczne i rozumienie własnego
interesu narodowego lub wspólnotowego.

SMI_K1_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 59

uczestnictwo w egzaminie 1

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.

Nowa mapa polityczna Europy po drugiej wojnie światowej
- nowe granice państw w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej;
- wysiedlenia i migracje;
- traktaty z państwami pokonanymi;
- organizacja okupacji Niemiec i Austrii;
- proces norymberski.

W1, U1, K1

2.
Skutki rozpadu Wielkiej Koalicji
- traktat z Dunkierki, pakt Brukselski i powstanie NATO;
- gospodarcze i polityczne cele planu Marshalla.

W1, U1, K1

3.

Powstanie dwóch państw niemieckich
- proces jednoczenia zachodnich stref;
- przeobrażenia wschodniej strefy;
- pierwszy kryzys berliński;
- powstanie NRD i RFN.

W1, U1, K1

4.

Problem Republiki Federalnej Niemiec w procesie integracji Europy Zachodniej;
- udział RFN w powstaniu EWWiS;
- problem udziału RFN w armii europejskiej;
-przyjęcie Niemiec do NATO;
- rozwiązanie kwestii Zagłębia Saary.

W1, U1, K1

5.

Budowa i umocnienie radzieckiego bloku
- umocnienie komunistycznych reżimów w państwach bloku;
- przewrót w Czechosłowacji;
- stosunki fińsko-radzieckie;
- powstanie Kominformu.

W1, U1, K1
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6.

Konflikt jugosłowiańsko-radziecki i jego międzynarodowe reperkusje
- przyczyny konfliktu;
- izolacja Jugosławii w ramach radzieckiego bloku;
- stanowisko państw Europy Zachodniej wobec konfliktu jugosłowiańsko-
radzieckiego;
- rozwiązanie sporu o Triest;
- zakończenie konfliktu po śmierci Józefa Stalina.

W1, U1, K1

7.
Problem zjednoczenia Niemiec i zakończenia okupacji Austrii
- powrót do kwestii zjednoczenia Niemiec w okresie odprężenia 1954-1956;
- droga ku neutralizacji Austrii;
- problem Berlina i drugi kryzys berliński.

W1, U1, K1

8.

Problemy radzieckiego bloku
- powstanie Układu Warszawskiego i ożywienie RWPG;
- ZSRR wobec kryzysu w Polsce i na Węgrzech w 1956 r.
- kontrolowana niezależność Rumunii;
- interwencja państw radzieckiego bloku w Czechosłowacji w 1968 r.

W1, U1, K1

9.
Europa w okresie odprężenia
- polityka wschodnia Republiki Federalnej Niemiec;
- proces KBWE i podpisanie Aktu Końcowego;
- znaczenie Aktu Końcowego KBWE w radzieckim bloku.

W1, U1, K1

10.

Europa w okresie reform Michaiła Gorbaczowa
- rozwiązanie Układu Warszawskiego;
- likwidacja RWPG;
- proces KBWE;
- zjednoczenie Niemiec
- normalizacja stosunków polsko-niemieckich.

W1, U1, K1

11.
Rozpad Związku Radzieckiego i powstanie nowych państw w Europie Wschodniej
- emancypacja republik bałtyckich;
- powstanie niepodległej Federacji Rosyjskiej; Ukrainy, Białorusi i Mołdawii;
- powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw.

W1, U1, K1

12.
Rozpad państw federacyjnych w Europie
- rozpad Czechosłowacji i powstanie Czech i Słowacji;
- proces rozpadu Jugosławii i powstanie nowych państw bałkańskich;
- międzynarodowe aspekty rozpadu Jugosławii.

W1, U1, K1

13.
Procesy integracyjne w Europie Środkowej
- porozumienia regionalne;
- rozszerzenie Unii Europejskiej.

W1, U1, K1

14.
Dylematy Federacji Rosyjskiej wobec przemian zachodzących w Europie
- zacieśnienie związków z Białorusią;
- normalizacja stosunków z Ukrainą;
- Rosja wobec rozwoju terytorialnego NATO i UE.

W1, U1, K1

15.
Destabilizacyjna rola Federacji Rosyjskiej w Europie Wschodniej
- problem Naddniestrza;
- wojna z Gruzją i powstanie Abchazji i Południowej Osetii;
- stosunki rosyjsko-ukraińskie w okresie prezydentury Władymira Putina.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne zaliczenie testu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK
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Dyplomacja publiczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.1100.5cd559fd36c23.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów ze współczesną, rosnącą rolą dyplomacji publicznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna pojęcie dyplomacji publicznej i różne jej
rodzaje. Rozumie jaką rolę dyplomacja publiczna
odgrywa we współczesnych relacjach
międzynarodowych.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W07 projekt
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi zastosować różne rodzaje dyplomacji
publicznej w zależności od sytuacji, a także potrafi
dopasować główne wymagania dyplomacji publicznej
w zależności od interesów Polski oraz wybranego
państwa.

SMI_K1_U01, SMI_K1_U05 projekt

U2
Student posiada umiejetność nawiązywania
współpracy oraz inspirowania różnych organizacji
i instytucji.

SMI_K1_U05 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do pracy zespołowej,
przygotowania przykładowego projektu z dziedziny
dyplomacji publicznej.

SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

pozyskanie danych 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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.

Dyplomacja publiczna i kulturalna (DPiK) obejmuje szereg działań o charakterze
strategicznym,
koncepcyjnym, analitycznym, koordynacyjnym i wykonawczym, które poprzez
kształtowanie
postaw społecznych i opinii publicznej za granicą wpływają na realizację istotnych
interesów
państwa, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i, przede wszystkim,
międzynarodowym.
Stanowiąc uzupełnienie dla tradycyjnych form dyplomacji, dyplomacja publiczna i
kulturalna jest
skierowana przede wszystkim do zagranicznych instytucji, organizacji i
społeczeństw i stawia sobie
za cel kształtowanie przychylnej opinii publicznej, poprawę i obiektywizację
wiedzy i zrozumienia
kraju poza jego granicami, popularyzację jego historii, kultury i dziedzictwa oraz
stymulowanie
kontaktów i inicjowanie współpracy między zagranicznymi i krajowymi
podmiotami.

W1, U1, K1

2.

Celem kursu jest uzyskanie przez studentów wiedzy na temat:
- modeli DPiK,
- narzędzi DPiK,
- uczestników DPiK,
- czynników wpływających na praktykę DPiK,
- sposobów realizacji priorytetów DPiK,
- technologii informacyjno-komunikacyjnych w DPiK,
- pomocy i współpracy rozwojowej,
- roli polityki historycznej w DPiK,
- wpływu DPiK na realizowanie interesów państwa na arenie międzynarodowej na
podstawie
wybranych przykładów,
- dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Polski oraz
- miejsca Polski na arenie międzynarodowej w oparciu o analizę jej potencjału
gospodarczego i
politycznego, uczestnictwa w wielostronnych formatach międzynarodowych i
współpracy z Polonią
i Polakami mieszkającymi za

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt aktywność na zajęciach, projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.1100.5cd55a0626c72.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami dotyczącymi problematyki
bezpieczeństwa i uwarunkowań geopolitycznych w regionie Europy Wschodniej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę regionalną Europy Wschodniej i obszarów
przyległych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W06 zaliczenie
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W2 uwarunkowania polityki bezpieczeństwa
poszczególnych krajów regionu i obszarów przyległych SMI_K1_W02 zaliczenie

W3 doktrynalne założenia polityki bezpieczeństwa
poszczególnych krajów regionu i obszarów przyległych SMI_K1_W02 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie przygotować się do dyskusji
na przedstawione tematy SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie

U2
we współdziałaniu z grupą przedstawić fragment
omawianej problematyki, w formie prezentacji
multimedialnej na zajęciach

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu
problematyki bezpieczeństwa w Europie Wschodniej SMI_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa w Europie Środkowej i
Wschodniej; Rozpad Związku Radzieckiego i kształtowanie się nowego porządku
regionalnego. Cechy charakterystyczne Europy Wschodniej; Główne współczesne
problemy bezpieczeństwa regionu: stabilność polityczna, stabilność ekonomiczna,
ambicje mocarstwowe Federacji Rosyjskiej, wpływ aktorów zewnętrznych: Unii
Europejskiej, Turcji, Bliskiego Wschodu, Chin, USA; Charakterystyka polityki
bezpieczeństwa wedle schematu: uwarunkowania, założenia i realizacja; Proces
instytucjonalizacji bezpieczeństwa regionalnego; Problematyka bezpieczeństwa
energetycznego w regionie; Odbudowa mocarstwowej pozycji Federacji Rosyjskiej
i proces reintegracji obszaru poradzieckiego; Rewolucja na Ukrainie, aneksja
Krymu i wojna w Donbasie - uwarunkowania i konsekwencje dla bezpieczeństwa
międzynarodowego.

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

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Zaliczenie na podstawie treści zajęć oraz zaleconej literatury.
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Prawo międzynarodowe prywatne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.1100.6053edf43d4e8.22

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 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest praktyczne zaznajomienie studentów z podstawowymi źródłami i zasadami stosowania
międzynarodowego prawa prywatnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
kluczowe normy prawa prywatnego
międzynarodowego oraz potrafi je zastosować
w praktyce w określonych okolicznościach faktycznych

SMI_K1_W04 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać oceny zjawisk i procesów zachodzących
w obszarze międzynarodowego obrotu w sprawach
cywilnych z punktu widzenia norm prawa
międzynarodowego prywatnego

SMI_K1_U02 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2
pracować w grupie przy rozwiązywaniu kazusów
i zadań z zakresu prawa prywatnego
międzynarodowego

SMI_K1_U05 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3
rozpoznać i zastosować odpowiednie normy prawa
międzynarodowego prywatnego w szeroko pojętych
stosunkach międzynarodowych

SMI_K1_U07 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy z zakresu prawa
prywatnego międzynarodowego SMI_K1_K01 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

K2
realizowania projektów z zakresu dziedzin prawa
międzynarodowego prywatnego w ramach pracy
zespołowej

SMI_K1_K03 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

analiza aktów normatywnych 15

przygotowanie do zajęć 10

rozwiązywanie kazusów 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zajęcia mają charakter teoretyczno-warsztatowy. Najpierw prowadzący omawia
kluczowe zasady i akty prawne funkcjonujące w danym obszarze prawa
prywatnego międzynarodowego, a następnie studenci rozwiązują w oparciu o te
regulacje kazusy/zadania dotyczące zaprezentowanej tematyki. Ogółem, na kursie
będą poruszone następujące tematy:
1. Pojęcie i ogólne zasady prawa prywatnego międzynarodowego: ewolucja
historyczna, podstawowe definicje i typologia, źródła i zakres stosowania,
struktura i typy norm kolizyjnych, stosowanie normy kolizyjnej i prawa
właściwego, odmowa zastosowania właściwego prawa.
2. Międzynarodowe prawo osobowe: obywatelstwo, zdolność prawna i do
czynności prawnych, śmierć i uznanie za zmarłego
3. Międzynarodowe prawo rodzinne i opiekuńcze: małżeństwo (zawarcie, rozwód,
separacja), stosunki majątkowe między małżonkami, alimentacja, opieka nad
dzieckiem
4. Międzynarodowe prawo spadkowe: zasady dziedziczenia, rozporządzenia
testamentowe, zachowek, postępowanie spadkowe
5. Międzynarodowe prawo rzeczowe: własność i posiadanie rzeczy, własność
intelektualna
6. Międzynarodowe prawo zobowiązań: Konwencja rzymska z 1980 r.,
zobowiązania umowne (Rozporządzenie Rzym I), zobowiązania pozaumowne
(rozporządzenie Rzym II)
7. Międzynarodowe prawo postępowania cywilnego: reżim brukselski, uznawanie
orzeczeń, właściwość sądów
8. Międzynarodowy arbitraż handlowy
9. Międzynarodowe prawo morskie i lotnicze

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Aby zaliczyć kurs, należy zdać końcowe kolokwium, które
będzie składało się z dwóch kazusów. Przy ich
rozwiązywaniu studenci mogą posiadać własne notatki,
książki oraz akty prawne.
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Stosunki międzynarodowe w Afryce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd559fc9c35a.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest przybliżenie studentom tematyki stosunków międzynarodowych na kontynencie afrykańskim
od okresu kolonialnego do czasów współczesnych, z naciskiem na okres postzimnowojenny. Analiza prowadzona
w trakcie wykładu będzie obejmować kontekst regionalny oraz szerszy kontekst globalny, z uwzględnieniem
uwarunkowań historycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych. Jedną z wiodących metod
dydaktycznych będzie metoda studium przypadku.

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 najważniejsze problemy
międzynarodowych stosunków politycznych
i gospodarczych w Afryce.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

projekt, aktywność na
zajęciach

W2
Student rozumie kluczowe regionalne i transnarodowe
wyzwania stojące przed kontynentem afrykańskim
i ich wpływ na politykę zagraniczną państw regionu.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

projekt, aktywność na
zajęciach

W3 Student zna i charakteryzuje podstawowe problemy
państw i społeczeństw afrykańskich.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

projekt, aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi omówić specyfikę regionalną Afryki
(geograficzną, polityczną, gospodarczą, społeczną,
kulturową).

SMI_K1_U01 projekt, aktywność na
zajęciach

U2
Student potrafi przeanalizować zmieniającą się rolę
odgrywaną przez państwa afrykańskie w systemie
bezpieczeństwa międzynarodowego oraz w globalnej
gospodarce.

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 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.

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06

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.

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 projekt, aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Państwa przedkolonialne na kontynencie afrykańskim; 2. Kolonializm w Afryce;
3. Wojny światowe i ich wpływ na kolonie europejskie w Afryce; 4. Pierwszy etap
dekolonizacji, Rok Afryki 1960; 5. Dekolonizacja państw Afryki Subsaharyjskiej po
1960 roku; 6. Kryzysy państwowości i konflikty w okresie zimnowojennym; 7.
Sytuacja polityczna w Afryce po zakończeniu zimnej wojny; 8. Współpraca państw
afrykańskich w ramach regionalnych ugrupowań integracyjnych; 9. Relacje z
byłymi metropoliami kolonialnym oraz mocarstwami światowymi; 10. Państwa
afrykańskie na forum ponadregionalnych organizacji międzynarodowych; 11.
Konflikty we współczesnej Afryce, problem dysfunkcyjności państw afrykańskich;
12. Zagrożenia bezpieczeństwa oraz wojna z terroryzmem; 13. "Afrykański
renesans" a wyzwania stojące przed państwami regionu

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metoda tekstu przewodniego

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład 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. Wskazana obecność na zajęciach.
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Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.6053ea72a10a8.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie wiedzy odnośnie uwarunkowań, celów i głównych kierunków polskiej polityki
zagranicznej po 1989 r., a także omówienie stosunków Polski z najważniejszymi partnerami zagranicznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Funkcje polityki zagranicznej, jej uwarunkowania oraz
podstawowe cele i środki przy pomocy, których można
je osiągnąć

SMI_K1_W05 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2
Nowe kierunki, jakie pojawiły się w polskiej polityce
zagranicznej po 1989 r., a także główne problemy
w stosunkach z najważniejszymi partnerami
zagranicznymi Polski

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3
Funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych
za realizację polityki zagranicznej Polski po 1989 r.,
oraz stosowanych przez nie narzędzi

SMI_K1_W02 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Analizować przyczyny zmian kierunków w polskiej
polityce zagranicznej po 1989 r. oraz identyfikować
najważniejsze problemy w stosunkach z wybranymi
partnerami zagranicznymi Polski

SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2 Prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące
w polityce zagranicznej Polski po 1989 r. SMI_K1_U01 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Pracy w instytucjach zajmujących się problematyką
polskiej polityki zagranicznej SMI_K1_K04 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 15

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie projektu 30

analiza dokumentów programowych 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykłady

Pojęcie, cele, funkcje, uwarunkowania i instrumenty polityki zagranicznej; Polityka
zagraniczna RP po 1989 r. - zagadnienia ciągłości i przełomów; Polityka
bezpieczeństwa RP; Polityka integracji Polski z WE/UE; Stosunki polsko-niemieckie
po 1989 r.; Polska polityka wschodnia po 1989 r.; Stosunki z południowymi
sąsiadami Polski; Stany Zjednoczone, jako strategiczny partner Polski; Stosunki RP
z głównymi partnerami pozaeuropejskimi; Polska w organizacjach
międzynarodowych

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

Ćwiczenia

Prawne i organizacyjne podstawy polityki zagranicznej Polski po 1989 r.; Polityka
europejska Polski a polityka zagraniczna Polski – zależności i prakseologia; Exposé
ministrów spraw zagranicznych – zajęcia metodologiczne z analizy polityki
zagranicznej państwa; Funkcjonowanie i skuteczność polityki zagranicznej Polski
po 1989 r. (dyplomacja publiczna i kulturalna, dyplomacja gospodarcza, polska
pomoc rozwojowa); Polonia i Polacy za granicą jako instrument polskiej polityki
zagranicznej; Inne formy dyplomacji państwa – praktyka działania i skuteczność

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Przygotowanie policy brief (adresat oraz temat analizy zostaną
wylosowane przez studenta/-kę z przygotowanej przez prowadzącego puli
gotowych propozycji) – 50% oceny końcowej z ćwiczeń Przygotowanie
wniosku projektowego na formularzach stosowanych w konkursach:
Polonia i Polacy za granicą (obsługiwanego przez KPRM), Dyplomacja
publiczna (obsługiwanego przez MSZ), Polska pomoc rozwojowa
(obsługiwanego przez MSZ) – 50% oceny końcowej z ćwiczeń

wykład egzamin pisemny Egzamin z treści omawianych podczas wykładów. Do egzaminu
dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Organizacje międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cac67cba1255.22

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 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów trzeciego roku stosunków międzynarodowych z zagadnieniami
związanymi z funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych. Student zdobywa informacje systemowe
związane ze specjalistyczną gałęzią prawa międzynarodowego publicznego jaką jest prawo organizacji
międzynarodowych. Celem zajęć jest zaprezentowanie problematyki podstaw prawnych oraz funkcjonowania
organizacji międzynarodowych jako szczególnie ważnych podmiotów prawa międzynarodowego oraz
zaprezentowanie ich miejsca i roli we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie podstawowe regulacje prawne
odnoszące się do powstania i funkcjonowania
organizacji międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W2 Student zna genezę i rozwój historyczny organizacji
międzynarodowych SMI_K1_W03 egzamin pisemny,

egzamin ustny

W3
Student zna funkcje organizacji międzynarodowych
ponadnarodowych, międzyrządowych oraz
pozarządowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W4
Student zna przesłanki nabycia, utraty, wygaśnięcia
i zawieszenia członkostwa w organizacjach
międzynarodowych.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wskazać różnice pomiędzy
międzynarodowymi organizacjami rządowymi
i pozarządowymi oraz ponadnarodowymi. Potrafi je
scharakteryzować według określonych kryteriów

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U2 Student potrafi rozróżnić zasadnicze formy
członkostwa w organizacjach międzynarodowych

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U3
Potrafi napisać statut organizacji międzynarodowej
oraz zastrzeżenie do statutu organizacji
międzynarodowej

SMI_K1_U06, SMI_K1_U07 egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów dokonać oceny organizacji
międzynarodowej jako podmiotu stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 egzamin pisemny,
egzamin ustny

K2
Student jest gotów do ciągłego pogłębiania zdobytej
wiedzy, przyswajania i analizowania nowych
wiadomości odnoszących się do organizacji
międzynarodowych

SMI_K1_K01 egzamin pisemny,
egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

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
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Geneza i rozwój organizacji międzynarodowych
2. Pojęcie, charakterystyka wyróżników i funkcje organizacji międzynarodowej
3. Organizacje międzynarodowe jako podmiot stosunków międzynarodowych
4. Organizacje międzynarodowe a suwerenność państw
5. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych
6. Podstawy funkcjonowania, umowa założycielska i statut organizacji
międzynarodowych. Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych
7. Członkostwo w organizacji międzynarodowej. Przesłanki nabycia, utraty,
wygaśnięcia i zawieszenia członkostwa w organizacjach międzynarodowych.
8. Klasyfikacje organów organizacji międzynarodowych, funkcji organów
wybranych organizacji międzynarodowych
9. Mechanizmy decyzyjne i proces prawotwórczy w organizacjach
międzynarodowych: procedury głosowania, charakter prawny i formy aktów
prawnych organizacji międzynarodowych, tryby podejmowania decyzji
10. Przywileje i immunitety organizacji międzynarodowych
11. Funkcjonariusze międzynarodowi
12. ONZ i wybrane organizacje wyspecjalizowane NZ
13.ONZ i wybrane organizacje wyspecjalizowane NZ
14. Wybrane organizacje regionalne
15. Wybrane organizacje pozarządowe

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, egzamin
ustny

Egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na
które składają się treści przekazywane podczas wykładów oraz
wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania
podręczników obowiązkowych. W przypadku sesji zdalnej
egzamin będzie miał formę testu na platformie rekomendowanej
przez Władze Uniwersytetu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1300.5ca756b2af3d0.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

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
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W06 zaliczenie na ocenę

W2 zna metody i techniki badawcze stosowane w naukach
o polityce i administracji SMI_K1_W06 zaliczenie na ocenę

W3 zna wymagania stawiane pracom dyplomowym
w INPiSM SMI_K1_W06 zaliczenie na ocenę

W4 posiada wiedzę z zakresu ochrony własności
intelektualnej SMI_K1_W06 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretuje zjawiska z różnych obszarów nauk
o polityce i administracji

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U2
potrafi stosować wybrane podejścia badawcze oraz
teorie naukowe z zakresu nauk o polityce
i administracji

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U3
posługuje się właściwymi narzędziami i metodami
badań z zakresu nauk społecznych w celu
przeprowadzenia badań własnych

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U4
ma umiejętność poszukiwania i selekcji informacji
w warunkach globalizacji badań naukowych oraz
korzysta z technik komunikacyjnych i IT w zakresie
nauk o polityce i administracji

SMI_K1_U05, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

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

SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 myśli w sposób samodzielny, krytyczny i twórczy SMI_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2 jest świadomy konieczności etycznego postępowania
w trakcie pisania pracy dyplomowej SMI_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

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

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 60

analiza i przygotowanie danych 60
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

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

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 90

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

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot i cele prac dyplomowych, wymagania stawiane pracom dyplomowym w
INPiSM; Wymogi edycyjne prac dyplomowych, Konstruowanie przypisów i
bibliografii; Podstawowe zasady etyki w pisaniu prac naukowych oraz
konsekwencji plagiatowania, Metodologia pracy naukowej, warsztat badawczy,
techniki opisu naukowego; Bazy źródłowe; wybór problemu badawczego pracy
dyplomowej; prezentacja konspektu pracy i dalszych etapów przygotowywania
pracy dyplomowej

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

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 6
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Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Międzynarodowe stosunki kulturalne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd42d3c885b3.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest przedstawienie pozycji i roli kultury w stosunkach międzynarodowych zarówno ze strony
podmiotowej samego zjawiska, jak i jako narzędzia, wykorzystanego wieloaspektowo w kształtowaniu relacji
międzynarodowych. Podczas zajęć studentom zostaną przybliżone zagadnienia międzynarodowych stosunków
kulturalnych w ujęciu teoretycznym, instytucjonalnym i problemowym.

C2
Celem zajęć jest przekazanie studentom stosunków międzynarodowych wiedzy, za pomocą której będą w stanie
kształtować i wykorzystywać w przyszłości elementy kulturalne, jako polityczne narzędzia, w ewentualnym
kreowaniu politycznej rzeczywistości.

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 definicję pojęcia kultura i cywilizacja oraz
teoretyczne spory definicyjne na płaszczyźnie
naukowej. Rozumie różnice pojęć i teorii,
pozwalających na samodzielne kształtowanie
stanowisk wobec definicji i dyskursów na ten temat,
pozwalających na samodzielne kreowanie teorii
związanych z narzędziami kulturalnymi w stosunkach
międzynarodowych.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06

esej

W2
Zna teoretyczne sposoby wytwarzania kultury oraz jej
roli w odniesieniu do państwa, narodu, religii,
gospodarki i społeczeństwa.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05 esej

W3
Student zna i rozumie rolę komunikacji i mediów
w zakresie wykorzystywania ich jako środków
do promowania i rozpowszechniania kultury
w wymiarze globalnym, regionalnym i bilateralnym.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07 esej

W4
Student zna uwarunkowania działalności instytucji
międzynarodowych zajmujących się problematyką
kulturalną w odniesieniu do polityki
wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W07 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi potrafi skojarzyć i wymienić
wydarzenia z zakresu międzynarodowych stosunków
kulturalnych w w odniesieniu do stosunków
międzynarodowych.

SMI_K1_U03, SMI_K1_U07 esej

U2

Student potrafi, przynajmniej w zakresie
teoretycznym, dobrać narzędzia z obszaru kultury
i prawa międzynarodowego publicznego w tym
zakresie oraz wykorzystać je w potencjalnym
kreowaniu zdarzeń z zakresu stosunków
międzynarodowych, ochrony światowego dziedzictwa
kulturalnego oraz zachowania zróżnicowania
kulturowego.

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 esej

U3

Student potrafi wskazać instytucje międzynarodowe
(organizacje międzyrządowe i pozarządowe), które
realnie kreują międzynarodowe stosunki
na płaszczyźnie kulturalnej, ochrony światowego
dziedzictwa kulturalnego oraz zachowania
różnorodności kulturowej

SMI_K1_U02, SMI_K1_U04 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student gotów jest do zabierania głosu w dyskusjach
i debatach na dowolny temat dotyczący wpływu
kultury na stosunki międzynarodowe, ich roli i wagi
w stosunkach międzynarodowych, roli instytucji
krajowych i międzynarodowych, będących
uczestnikami kreowania międzynarodowych
stosunków kulturalnych - ich sprawczości,
efektywności oraz wpływu na pożądaną sytuację
w sferze politycznej i społecznej.

SMI_K1_K01, SMI_K1_K02 esej

Bilans punktów ECTS

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

analiza dokumentów programowych 5

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie eseju 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. Zajęcia teoretyczne, zapoznające studenta z definicją kultury, przemian
kulturowych w XX w., ze szczególnym uwzględnieniem końca XX w. i XXI w. W1, W2

2.
Kultura a polityka, gospodarka i społeczeństwo. Możliwe płaszczyzny
oddziaływania kulturalnego na płaszczyźnie międzynarodowej. Uwarunkowania
bezpośrednie i pośrednie międzynarodowych stosunków kulturalnych.

W2, W3, U2

3. Państwowe i pozapaństwowe podmioty kreujące międzynarodowe stosunki
kulturalne, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań europejskich. W2, W4, U3

4. Formalnoprawne regulacje międzynarodowych stosunków kulturalnych. U2, K1

5. Narzędzia komunikacji międzykulturowej. W3, U2, K1

6. Konflikty zbrojne a dobra kulturowe - ochrona, przeciwdziałanie niszczeniu, spory
o dobra kulturowe. U2, U3, K1

7. Międzynarodowe stosunki kulturalne a bezpieczeństwo kulturowe - różnice
przedmiotowe i podmiotowe, metodologia działań. W1, K1

8. Narzędzia dyplomacji kulturalnej teoria i analiza wybranych przykładów. W2, W3, U1, U3, K1

9. Polska a międzynarodowa polityka kulturalna (organizacja, narzędzia realizacji w
aspekcie dyplomatycznym i wizerunkowym). U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej Esej tematyczny.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii stosunków międzynarodowych XX w. ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń politycznych po upadku
systemu bipolarnego.
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Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd559ff76338.22

Języki wykładowe
Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie kluczowych procesów w wymiarze politycznym,
społecznym i gospodarczym zachodzących na obszarze poradzieckim oraz miejsca i znaczenia tego regionu
w stosunkach międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 istotę i cechy systemu międzynarodowego
na obszarze poradzieckim

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W07 zaliczenie
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W2 zna i rozumie procesy zachodzące w stosunkach
międzynarodowych na obszarze poradzieckim SMI_K1_W02 zaliczenie

W3 znaczenie obszaru poradzieckiego w stosunkach
międzynarodowych SMI_K1_W02 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować i wyciągać wnioski z wydarzeń
zachodzących w przestrzeni międzynarodowej
w odniesieniu do obszaru poradzieckiego

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie

U2 śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków
międzynarodowych i omawiać je publicznie SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie

U3
we współdziałaniu z grupą prowadzić proste badania
źródłowe w zakresie stosunków międzynarodowych
odnoszące się do obszaru poradzieckiego

SMI_K1_U06 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ciągłego pogłębiania i poszerzania wiedzy z zakresu
problematyki stosunków międzynarodowych
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru
poradzieckiego

SMI_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie kursu omówione zostaną najważniejsze uwarunkowania
międzynarodowe na obszarze poradzieckim, z uwzględnieniem polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa poszczególnych państw; W ramach przedmiotu
omówione zostaną również konflikty regionalne oraz bieżąca sytuacja związana z
próbami ich uregulowania; Zostaną również omówione interesy poszczególnych
mocarstw na obszarze poradzieckim, a także procesy instytucjonalizacji
bezpieczeństwa międzynarodowego w tym regionie.

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



Sylabusy 311 / 346

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Zaliczenie na podstawie treści zajęć oraz zaleconej literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Komunikatywna znajomość języka rosyjskiego
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd559fea354a.22

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 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna problematykę międzynarodowych przepływów
czynników produkcji (pracy, kapitału) oraz aktorów
międzynarodowych stosunków gospodarczych
(państwa, organizacje, korporacje)

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02 esej

W2
Zna podstawowe zagadnienia związane
z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i potrafi
wyszukiwać informacje na ich temat

SMI_K1_W06 esej

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Potrafi bardzo szeroko opracować zagadnienie
problemowe dotyczące wpływu inwestycji
zagranicznych na zagraniczną politykę ekonomiczną
państwa oraz na gospodarkę światową

SMI_K1_U04, SMI_K1_U06 esej, prezentacja

U2
Posługuje się przedmiotowym językiem stosunków
międzynarodowych w podstawowym zakresie,
w prostych analizach zjawisk politycznych

SMI_K1_U02 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Rozumie znaczenie inwestycji zagranicznych dla
rozwiązywania współczesnych problemów
gospodarczych (międzynarodowych oraz krajowych)
i ocenia skuteczność podjętych środków

SMI_K1_K01 esej, prezentacja

K2
Zna podstawowe mierniki wyceny ryzyka
inwestycyjnego i potrafi ocenić ryzyko konkretnych
inwestycji zagranicznych

SMI_K1_K01 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie eseju 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Nowoczesne technologie a współczesna gospodarka W1

2. Nowe nurty współczesnej ekonomii W2, U2

3. Indeksy konkurencyjności inwestycyjnej (AT Kearney FDI Index, Doing Business) U2, K2

4. Korporacje transnarodowe we współczesnej gospodarce U1, K1

5. BIZ (podstawowe definicje, problemy, determinanty, ciemne strony) W2, U2, K1

6. Case studies (korporacje w sektorze wydobywczym, Sovereign Wealth Funds,
inwestycje chińskie w Afryce, polskie inwestycje zagraniczne) U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja
Warunkiem ukończenia kursu jest przygotowanie eseju i prezentacji oraz
przedstawienie ich w trakcie zajęć. Ocena końcowa składa się z trzech
elementów: obecność (30%), prezentacja (30% oraz aktywność/dyskusja
w trakcie zajęć (40%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu ekonomii międzynarodowej
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Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.1200.5cd55a0685c62.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem konwersatorium jest analiza i dyskusja nad zagrożeniami o charakterze niemilitarnym, które determinują
funkcjonowanie współczesnych państw.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna podstawy teoretyczne związane z badaniem
stosunków międzynarodowych SMI_K1_W05 zaliczenie
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W2 Ma podstawową wiedzę o pozamilitarnych
zagrożeniach bezpieczeństwa

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie

W3 Ma wiedzę o współzależnościach bezpieczeństwa
międzynarodowego

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie

W4 Ma wiedzę na temat głównych procesów politycznych
przebiegających w systemie międzynarodowym

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie

W5 Ma wiedzę o skutkach zagrożeń wywołanych
pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi analizować rodzaje pozamilitarnych aspektów
bezpieczeństwa

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

projekt

U2
Potrafi dobrać i wykorzystać dostępne informacje pod
kątem ich obiektywności dla celów wyjaśniania
procesów politycznych, społecznych i ekonomicznych

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do opracowania indywidualnie lub
we współpracy grupowej raportów na temat
pozamilitarnych kwestii bezpieczeństwa

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 projekt, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Ewolucja problematyki bezpieczeństwa. Zagadnienia konfliktu asymetrycznego
i i niemilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa

2. Terroryzm. Problemy definicyjne. Ewolucja zjawiska i jego aktualne wcielenia.
Fundamentalizm i terroryzm islamski

3. Bezpieczeństwo energetyczne. Uwarunkowania surowcowo-energetycznego
wymiaru bezpieczeństwa ekonomicznego. Międzynarodowe spory o zasoby
energetyczne

4. Ludzki wymiar bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo społeczne.Migracje
międzynarodowe - „szansa czy zagrożenie” dla współczesnych społeczeństw?

5. Problem ubóstwa. Wpływ ubóstwa na konflikt, wpływ konfliktów na ubóstwo.
Dobrobyt atrybutem bezpieczeństwa społecznego? Istota „buntu oburzonych”

6. Bezpieczeństwo kulturowe. Wyzwania i zagrożenia o charakterze kulturowym.
Ochrona dóbr kultury

7. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. Rodzaje cyberzagrożeń. Definiowanie
cybersiły. Prawne i instytucjonalne wyzwania cyberbezpieczeństwa

8. Bezpieczeństwo w erze dużych zbiorów danych (Big Data). Bezpieczeństwo
danych osobowych. Big Data i analizy predykcyjne oraz prawo do prywatności.
Chiński system oceny obywatela

9. Bezpieczeństwo ekologiczne. Konflikty ekologiczne a konflikty zbrojne. Rodzaje
problemów ekologicznych

10. Zdrowie jako problem bezpieczeństwa. Pandemia. Bioterroryzm

11. Prywatyzacja bezpieczeństwa. Początki prywatyzacji wojny. Prywatne firmy
wojskowe współcześnie. Międzynarodowy handel bronią.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, analiza tekstów, metoda projektów, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, zaliczenie

Konwersatorium zawiera dwa komponenty. (1) Konwersatoryjny oraz (2)
Projektowy. Ocena z zaliczenia będzie wypadkową aktywności podczas
zajęć-udziału w dyskusjach na podstawie zadanych przez prowadzącego
materiałów (skala ocen: 2-5) oraz oceny z przygotowanego i
zaprezentowanego projektu (case sudy) na temat zaproponowany przez
prowadzącego (skala ocen: 2-5)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Analiza współczesnych źródeł dyplomatycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.1200.5cd55a08ca501.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie się z formami istniejących dokumentów, konstrukcję i metodami ich
powstawania oraz praca na źródłach.

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 pełni rozumie istotę i specyfikę stosunków
międzynarodowych, a także ma wiedzę na temat
istoty i cech charakterystycznych systemu
międzynarodowego

SMI_K1_W02 zaliczenie ustne

W2

Ma wiedzę na temat istniejących systemów
normatywnych i wartościujących mających wpływ
na kształt stosunków międzynarodowych oraz rozumie
specyfikę prawa międzynarodowego publicznego
i unijnego

SMI_K1_W04 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Na podstawie analizowanych dokumentów potrafi
dostrzec istotę, znaczenie i złożoność zjawisk
społecznych oraz konkretnych wydarzeń
zachodzących na arenie międzynarodowej

SMI_K1_U01 zaliczenie ustne

U2
Posiada umiejętność przygotowania prostych prac
pisemnych oraz wystąpień ustnych dotyczących
problematyki stosunków międzynarodowych

SMI_K1_U03, SMI_K1_U06 zaliczenie ustne

U3

Potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu
stosunków międzynarodowych, omawiać je publicznie
oraz w ramach prowadzonych dyskusji prezentować
własne stanowisko i uzasadniać je, poruszając się
w zakresie tematycznym stosunków
międzynarodowych i dotyczących tego zagadnienia
aktów normatywnych

SMI_K1_U06 zaliczenie ustne

U4
Potrafi indywidualnie lub we współdziałaniu z grupą
prowadzić proste badania źródłowe w zakresie
stosunków międzynarodowych

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 zaliczenie ustne

U5

Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste
analizy dotyczące konkretnych zjawisk w zakresie
stosunków międzynarodowych, potrafi opracowywać
proste tematy związane z funkcjonowaniem prawa
międzynarodowego, a także na podstawie określonych
dokumentów przygotowywać tematy związane
z wpływem zjawisk społecznych i ekonomicznych
na stosunki międzynarodowe

SMI_K1_U06 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie do zajęć 30

analiza źródeł historycznych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• Proces kształtowania się rzeczywistości powojennej, ewolucja w kierunku
powstania świata bipolarnego I początek zimnej wojny na podstawie polemiki
Winstona Churchilla z Józefem Stalinem (dokumenty: przemówienie Churchilla w
Fulton; wywiad z J. Stalinem w odpowiedzi na to przemówieniem);

• Powstanie ONZ jako chęć kontroli I utrzymania pokoju światowego; ONZ jako
koncepcja nowej organizacji czy kontynuwacja Ligi Narodów?; koncepcje i
założenia a działalność w dniu dzisiejszym na podstawie Karty Narodów
Zjednoczonych;

• Okoliczności powstania NATO i Układu Warszawskiego – porównanie obu
dokumentów; ewolucja doktryny systemu północnoatlantyckiego w latach 90. XX
w. I w dniu dzisiejszym

• Analiza problemu piractwa morskiego – ewolucja problemu od 20-lecia
międzywojennego do dnia dzisiejszego; akty normatywne z tym związane;

• Strategia bezpieczeństwa narodowego

• Europejska strategia bezpieczeństwa

• Problem ochrony praw człowieka – okoliczności pojawienia się regulacji
prawnych tego zjawiska I jego ewolucja do dnia dzisiajszego na podstawie
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

• Analiza Karty praw podstawowych UE – problem powstawania dokumentów o
powtarzającej się tematyce; konieczność powielania aktów prawnych, a ich
aktualizacja

• Kwestia regulacji równouprawnienia w Europie na podstawie Europejskiej
Konwencji Ministerialnej w Sprawie Równości Mężczyzn i Kobiet – problematyka
funkcjonowania aktów prawnych w praktyce

• Konwencja dotycząca statusu uchodźców

• Zagadnienie ochrony praw dzieci w prawodawstwie na podstawie analizy
ewolucji Konwencji o prawach dziecka 20. 11. 1989 r./Protokół

fakultatywny do konwencji o prawach dziecka dotyczący włączania

dzieci w konflikt zbrojny 25.05.2000/ Protokół fakultatywny do

konwencji o prawach dziecka dotyczący sprzedaży dzieci, dziecięcej

prostytucji i dziecięcej pornografii 25.05.2000

• Regulacje prawne problematyki małżeństw młodocianych w islamie w
warunkach europejskich

• Analiza prawodawstwa europejskiego (ze szczególnym uwzględnieniem aktów
prawnych UE I Polski, dotyczącego regulacji kwestii bezpieczeństwa na meczach
piłki nożnej

• Konstytucja Iranu

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie ustne Każdorazowo oceniana aktywność podczas zajęć, merytorycznie związana
z analizą dokumentów i źródeł dyplomatycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość wydarzeń politycznych po II wojnie światowej
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Problemy bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych zachodniej
hemisfery

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.1200.5cd559fd7d4df.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
przedstawienie głównych problemów związanych z  systemem bezpieczeństwa w zachodniej hemisferze,
podkreślenie dominującej roli USA w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa międzynarodowego w zachodniej
hemisferze, wypracowanie umiejętności analitycznego myślenia o procesach politycznych w zachodniej
hemisferze, umiejętność przyczynowo-skutkowego łączenia faktów historycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

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

SMI_K1_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi identyfikować istotę, rolę, znaczenie
i skuteczność instrumentów służących budowaniu
systemu bezpieczeństwa międzynarodowego
w zachodniej hemisferze ze szczególnym
uwzględnieniem polityki Stanów Zjednoczonych wobec
państw zachodniej hemisfery w zakresie
bezpieczeństwa

SMI_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia twórczej współpracy w grupie SMI_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Antecedencje budowy systemu bezpieczeństwa zachodniej hemisfery w XIX w.
Rola wybranych państw w tworzeniu systemu bezpieczeństwa zachodniej
hemisfery,
Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne w krajach regionu w II połowie XIX w. i na
początku XX w.
Rywalizacja amerykańsko-europejska o wpływy w regionie
Rola Stanów Zjednoczonych w systemie bezpieczeństwa zachodniej hemisfery
Rola ruchu panamerykańskiego w budowie systemu bezpieczeństwa
System bezpieczeństwa zachodniej hemisfery w latach zimnej wojny
Bezpieczeństwo ekonomiczne i procesy integracyjne w zachodniej hemisferze:
ALALC, ALADI, Pakt Andyjski, SELA, reformy Karty OPA, NAFTA, Mercosur, FTAA i
ich znaczenie dla systemu bezpieczeństwa w zachodniej hemisferze

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Praca pisemna: dwa pytania otwarte, czas trwania 30 min. Standardowa
skala ocen.

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



Sylabusy 325 / 346

Praktyczne aspekty pracy w organizacjach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cd55a00bb82a.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom trzeciego roku stosunków międzynarodowych informacji na  temat
możliwości pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Uczestnicząc w module student poznaje
specyfikę i charakter pracy funkcjonariusza międzynarodowego. Student zdobywa umiejętność pozyskiwania
informacji na temat dostępnych praktyk, staży i ofert pracy w organizacjach i  instytucjach międzynarodowych,
uniwersalnych oraz regionalnych – europejskich. Potrafi przygotować, według wymaganych standardów,
odpowiednie dokumenty konieczne w procesie rekrutacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 326 / 346

W1
Student posiada wiedzę na temat statusu
funkcjonariusza międzynarodowego, jego praw
i obowiązków oraz jego przywilejów i immunitetów

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2 Student posiada wiedzę na temat procesu rekrutacji
do pracy w organizacjach międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi rozróżnić kategorie funkcjonariuszy
międzynarodowych i pracowników organizacji
międzynarodowych występujące w ONZ, RE i UE

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2 Student potrafi rozróżnić typy kontraktów związanych
z pracą w organizacjach międzynarodowych

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

Student potrafi analizować oferty dotyczące stażu
i pracy w organizacjach międzynarodowych
i przygotować stosowny pakiet dokumentów konieczny
przy aplikowaniu o pracę w tych organizacjach
międzynarodowych (Europass, Personal Statement)

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do ciągłego pogłębiania zdobytej
wiedzy, przyswajania i analizowania nowych
wiadomości odnoszących się do pracy w organizacjach
międzynarodowych

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Spotkanie 1: Wprowadzenie. Pojęcie funkcjonariusza międzynarodowego. Rozwój
historyczny.

Spotkanie 2: Podstawowe uregulowanie prawne dotyczące funkcjonariuszy
międzynarodowych.

Spotkanie 3: Kategorie funkcjonariuszy międzynarodowych. Kategorie
pracowników organizacji międzynarodowych

Spotkanie 4: Funkcje funkcjonariuszy międzynarodowych.

Spotkanie 4 i 5: Przywileje i immunitety pracowników organizacji
międzynarodowych.

Spotkanie 6 i 7: Stosunek pracy funkcjonariuszy (podstawa i rodzaje zatrudnienia,
podstawa zatrudnienia, rodzaje zatrudnienia, warunki zatrudnienia, emerytury i
ubezpieczenia społeczne)

Spotkanie nr 8: Możliwości edukacyjne w Polsce: przygotowanie do pracy w
organizacjach międzynarodowych i dyplomacji: Krajowa Szkoła Administracji
Publicznej i aplikacja dyplomatyczno-konsularna.

Spotkanie nr 9: Staże w organizacjach międzynarodowych rządowych i
pozarządowych. Staże w MZS i polskich placówkach dyplomatycznych. Analiza
aktualnych ofert. Przedstawienie warunków stażu i obowiązków stażysty.

Spotkanie nr 10: Oferty pracy w ONZ. Struktura administracyjna organizacji.
Kategorie funkcjonariuszy międzynarodowych i pracowników ONZ.
Spotkanie nr 11. Oferty pracy w Radzie Europy. Struktura administracyjna
organizacji. Kategorie funkcjonariuszy międzynarodowych i pracowników Rady
Europy.

Spotkanie nr 12 i 13. Oferty pracy w Unii Europejskiej. Struktura administracyjna
organizacji. Kategorie funkcjonariuszy międzynarodowych i pracowników Unii
Europejskiej.

Spotkanie nr 14 i 15 . Przygotowanie dokumentów koniecznych przy aplikowaniu o
pracę w tych organizacjach międzynarodowych. Indywidualna praca studenta.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Ocena przygotowanych przez studenta dokumentów
koniecznych przy aplikowaniu o pracę w wybranych
organizacjach międzynarodowych oraz udział we wskazanym
przez prowadzącego projekcie. Do oceny wykorzystuje się
standardową skalę ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Współczesne systemy polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cb59467dddd1.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy o systemach politycznych i ich elementach strukturalnych,
a także skonfrontowanie tej wiedzy z rzeczywistością ustrojową współczesnych państw. Prezentacja
demokratycznych i niedemokratycznych systemów politycznych. Studenci nabędą umiejętność oceny systemów
politycznych, a także identyfikowania niezbędnych dla systemu demokratycznego kryteriów i warunków ideowo-
politycznych oraz procedur i mechanizmów instytucjonalnych. Będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu
publicznym nie tylko jako świadomi swych praw obywatele, lecz także jako uczestnicy inicjatyw i organizacji
realizujących różnorodne zadania w przestrzeni społecznej i politycznej bądź specjaliści pracujący w sektorze
publicznym.

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 jakie rodzaje systemów politycznych występują
we współczesnym świecie

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2 funkcjonowaniu systemów politycznych wybranych
państw świata

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zidentyfikować i scharakteryzować instytucje
polityczne we współczesnych systemach politycznych. SMI_K1_U01 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

U2 posługiwać się terminologią z obszaru systemów
politycznych i prawa konstytucyjnego SMI_K1_U01 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
interpretowania wydarzeń zachodzących w różnych
systemach politycznych z perspektywy stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 60

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. System polityczny – problemy definicyjne. Instytucjonalne, funkcjonalne,
strukturalne i normatywne ujęcia systemu politycznego W1, W2, U1, U2

2. Elementy systemu politycznego W1, U1

3. Charakterystyka i cechy ustroju demokratycznego W1, W2, U1, U2

4. Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: suwerenność
narodu, przedstawicielstwo, podział władzy i zasada państwa prawnego W1, W2, U1, U2

5.
Formy rządów: system parlamentarno-gabinetowy (wariant klasyczny, wariant
premierowski, wariant kanclerski), system prezydencki, system półprezydencki
oraz system rządów zgromadzenia

W1, W2, U1, U2
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6. Systemy wyborcze i ich wpływ na mechanizmy władzy państwowej W1, W2, U1, U2

7. System partyjny a system polityczny W1, W2, U1, U2

8. Problemy współczesnych demokracji U1, K1

9. Niedemokratyczne systemy polityczne – autorytaryzm i totalitaryzm W1, W2, U1, U2, K1

10. Charakterystyka systemów politycznych wybranych państw – Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest udział w zajęciach oraz uzyskanie
pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.

wykład egzamin pisemny Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywej oceny z
egzaminu.
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Praktyki studenckie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cd4263245c52.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem nauczania jest nabycie przez studenta umiejętności zawodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna specyfikę pracy w wybranej instytucji związanej
z kierunkiem studiów SMI_K1_W07 zaliczenie
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W2 zna zasady funkcjonowania wybranej instytucji
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie

W3 zna obowiązki i uprawnienia pracownika
zatrudnionego w wybranej instytucji

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
konfrontuje nabytą w trakcie studiów wiedzę
teoretyczną z praktycznymi wymogami przyszłej pracy
zawodowej

SMI_K1_U02, SMI_K1_U07 zaliczenie

U2 nabywa kompetencje interpersonalne warunkujące
efektywne funkcjonowanie w pracy zawodowej SMI_K1_U05 zaliczenie

U3 zdobywa wiedzę praktyczną związaną z kierunkiem
kształcenia

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U05 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 stosuje zasady etyczne w rozwiązywaniu dylematów
etycznych w pracy zawodowej SMI_K1_K02 zaliczenie

K2 współdziała w grupie na rzecz dobra publicznego SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 zaliczenie

K3
przygotowuje się do samodzielnych i twórczych
działań w obszarze związanym z kierunkiem
kształcenia

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

praktyki 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

analiza i przygotowanie danych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści kształcenia zależne od szczegółowych wymagań i zadań stawianych przez
interesariusza zewnętrznego w ramach organizacji praktyki

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

Metody nauczania:

dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki zaliczenie
Podstawą zaliczenia praktyki jest przedstawione przez studenta
zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu praktyki wystawionego przez
interesariusza zewnętrznego organizującego praktykę oraz dostarczenie
kompletu dokumentów do INPiSM

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Pozaeuropejskie procesy integracyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cd55a00217b9.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z procesami integracyjnymi zachodzącymi w różnych regionach świata.

C2 Uświadomienie studentom wpływu uwarunkowań regionalnych dla charakteru procesów integracyjnych i ich
poziomu.

C3 Uświadomienie studentom zależności polityczno-gospodarczych zachodzących w poszczególnych państwach
na procesy integracyjne i vice versa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji



Sylabusy 335 / 346

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 genezę oraz mechanizmy współpracy
w pozaeuropejskich ugrupowaniach integracyjnych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

projekt, prezentacja

W2
znaczenie ugrupowań integracyjnych jako podmiotów
w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
i politycznych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać analizy relacji pomiędzy państwami
tworzącymi poszczególne ugrupowania

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

projekt, prezentacja

U2
dokonać analizy relacji między ugrupowaniami
integracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem
relacji z UE

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przygotowania prognoz dotyczących kierunków
dalszego rozwoju współpracy w ramach konkretnych
ugrupowań

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 projekt, prezentacja

K2
interpretacji wpływu poszczególnych ugrupowań
integracyjnych na handel międzynarodowy
i gospodarkę światową

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 projekt, prezentacja

K3
podjęcia dyskusji na tematy związane z rolą
i znaczeniem ugrupowań integracyjnych bazując
na sprawdzonej i rzetelnej wiedzy

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 6

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
81

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.
Teoretyczne podstawy współczesnych procesów integracyjnych. Rola i znaczenie
systemu GATT/WTO dla procesów integracyjnych. Geneza i uwarunkowania
współczesnych procesów integracyjnych. Główne pozaeuropejskie ugrupowania
integracyjne na świecie

W2, U2, K2, K3

2. NAFTA – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny,
funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej W1, W2, U1, K1, K2, K3

3. ALADI i UNASUR – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system
instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej

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

4. Mercosur – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny,
funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej

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

5. Wspólnota Andyjska – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system
instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej

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

6. ASEAN, APEC, BRICS – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system
instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej

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

7. Afrykańska Wspólnota Gospodarcza, afrykańskie subregionalne ugrupowania
integracyjne

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, prezentacja
Udział w zajęciach (minimum 50% obecności); Przygotowanie projektu na
uzgodniony z prowadzącym temat; Prezentacja wyników projektu i
dyskusja na forum grupy

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Warsztat kompetencji międzykulturowych: zrozumieć islam
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.6053f0463b456.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem warsztatu jest nabycie obiektywnej i wolnej od stereotypowego myślenia wiedzy z wybranych aspektów
kultury świata arabsko-muzułmańskiego oraz przygotowanie do funkcjonowania w wielokulturowym środowisku.

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 prawne i ideowe podstawy religii islamu.
Rozumie znaczenie religii muzułmańskiej
w kształtowaniu prawa, obyczajów, postaw jej
wyznawców

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
projekt, kazus

W2 Student zna podłoże konfliktów historycznych,
prawnych, kulturowych na linii islam-Zachód

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
projekt, kazus

W3
Student zna i rozumie normy obyczajowe i religijne
krajów kultury arabsko-muzułmańskiej determinujące
relacje/kontakty ich przedstawicieli na poziomie
międzynarodowym

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
projekt, kazus

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zidentyfikować potencjalne zagrożenia/
uproszczenia w postrzeganiu kultury arabsko-
muzułmańskiej

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt, kazus

U2
Student potrafi obracać się w środowisku
wielokulturowym z poszanowaniem norm i obyczajów
innych kultur

SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne,
projekt, kazus

U3

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska
polityczno-społeczne mające miejsce w kręgu kultury
arabsko-muzułmańskiej. Potrafi w sposób rzetelny
i obiektywny poszukiwać informacji i formułować tezy
wolne od uprzedzeń i stereotypów

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt, kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do współpracy w środowisku
wielokulturowym

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
projekt, kazus

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przykładowe zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

1. Podstawy ideowe i główne pojęcia w islamie
2. Relacje między religią a prawem: znaczenie szariatu w prawodawstwie
współczesnych państw kultury arabsko-muzułmańskiej
3. Relacje miedzy religią a polityką
4.Islam- Zachód: główne osie konfliktów
5. Przyczyny i zakres zjawiska współczesnego radykalizmu i fundamentalizmu
islamskiego
6. Normy obyczajowe i prawne regulujące status kobiety w islamie
7. Analiza wybranych zagadnień statusu kobiety muzułmańskiej w świetle prawa
muzułmańskiego: teoria i praktyka: Małżeństwo w islamie: a) zaręczyny i zawarcie
małżeństwa, b) relacje pomiędzy mężem a żoną: obowiązki i prawa małżonków, c)
poligamia, Rozwód w islamie. Inne zagadnienia prawne i obyczajowe: a) wartość
świadectwa kobiety b) prawo dziedziczenia c) prawo do nauki d) zjawisko zabójstw
honorowych itp.
8. Zagadnienie cielesności i seksualności w islamie:
a) al-hidżab, ubiór muzułmanki, b) instytucja haremu c) rytualne obrzezanie: mity
a rzeczywistość
9."Świadomość genderowa" wśród kobiet muzułmańskich oraz zjawisko feminizmu
w islamie (Nisa’iyyah)
10. Islam wobec demokracji i praw człowieka
11. Islam europejski: status religii islamu w laickich państwach i zlaicyzowanych
społeczeństwach
12. Wymiary zjawiska islamofobii
13. Normy obyczajowe i religijne islamu w relacjach
międzynarodowych/międzykulturowych

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne, projekt,
kazus

Warsztat składa się z dwóch komponentów: części
konwersatoryjnej i warsztatowej. By uzyskać zaliczenie
należy zdać test wiedzy o islamie oraz zrealizować
indywidualne i grupowe zadania warsztatowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Państwa czarnomorskie i ich polityka bezpieczeństwa w regionie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cd55a00e01a4.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Pogłębienie wiedzy na temat państw czarnomorskich i różnych aspektów ich bezpieczeństwa (gospodarczego,
energetycznego, komunikacyjnego, terytorialnego, ekologicznego, politycznego, międzynarodowego);
pogłębienie wiedzy na temat metod, jakie stosują państwa czarnomorskie w celu ochrony swoich interesów
w regionie; zagrożeń stabilności międzynarodowej w regionie; występujących lokalnych konfliktów, rywalizacji,
współpracy regionalnej.

C2 Kształcenie umiejętności samodzielnego ujęcia wybranego tematu, jego prezentacji w samodzielnie wybranej
formie i formie narzuconej przez słuchaczy poprzez zadawane pytania lub uwagi.

C3 Umacnianie przekonania o konieczności samodzielnego pogłębienia wiedzy oraz znaczenia w jakości jej
przekazywania oraz znaczenia samodzielnego formułowania pytań.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada pogłębioną wiedzę czym jest region
czarnomorski; posiada wiedzę o polityce państw
czarnomorskich; wie jak polityka poszczególnych
państw wpływa na sytuację innych uczestników
stosunków międzynarodowych i ich współpracę
w regionie. Zna ewolucję stosunków
międzynarodowych, procesy polityczne kształtujące
przestrzeń międzynarodową w regionie
czarnomorskim, procesy społeczne wpływające
na stosunki międzynarodowe w regionie.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi samodzielnie opracować wybrany temat,
przedstawić go w wybranej przez siebie formie
referatu, prezentacji, prezentacji multimedialnej lub
innej i obronić w trakcie dyskusji; wyjaśnić omawiane
procesy i zjawiska, wytłumaczyć zależności
występujące miedzy nimi. Umie określić wpływ
środowiska geograficzno-przyrodniczego na stosunki
międzynarodowe; wskazać uczestników stosunków
międzynarodowych w regionie z wyszczególnieniem
ich celów w zakresie polityki bezpieczeństwa; wskazać
rolę instytucji międzynarodowych w regionie.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wskazania relacji pomiędzy różnymi elementami
składowymi systemu międzynarodowego;
analizowania zjawisk w zakresie stosunków
międzynarodowych; samodzielnego pogłębienia
wiedzy, wykonania prezentacji. Docenia pracę
zespołową, rozumie wagę zadawanych pytań
i formułowanych pod adresem jego prezentacji uwag,
ale również chce i podejmuje wysiłek samodzielnej
interpretacji zachodzących zjawisk.

SMI_K1_K01 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Charakterystyka regionu
- charakterystyka Morza Czarnego pod względem geograficznym;
- prawnomiędzynarodowy status Morza Czarnego i cieśnin czarnomorskich;
- najważniejsze szlaki handlowe i towary przewożone morzem, w tym ropociągi i
gazociągi ciągnięte po dnie morza;
- połączenia Morza Czarnego z lądem poprzez śródlądowe drogi wodne;
- regionalne organizacje międzynarodowe i sojusze działające w regionie, w tym
Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego.

W1, U1, K1

2.

Rosja w regionie czarnomorskim
- terytorium, ludność, wskaźniki rozwoju gospodarczego, surowcowy model
rosyjskiej gospodarki, hamulce rozwoju gospodarczego Rosji;
- model ustrojowy Rosji za prezydentury Władymira Putina;
- myśl strategiczna i polityka bezpieczeństwa Rosji;
- reintegracja przestrzeni poradzieckiej, powstanie Wspólnoty Niepodległych
Państw, Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, a następnie Eurazjatyckiej Unii
Gospodarczej.

W1, U1, K1

3.

Rosja w regionie czarnomorskim
- obecność Rosji nad Morzem Czarnym w perspektywie historycznej;
- nadczarnomorskie podmioty Federacji Rosyjskiej i ich charakterystyka.
- delimitacja granic morskich po rozpadzie ZSRR, w tym stanowisko w sprawie
statusu Morza Azowskiego i cieśniny Kerczeńskiej; problem zachowania floty
wojennej
- południowy wymiar rosyjskiej polityki i miejsce Morza Czarnego w strategicznych
planach rosyjskiej polityki.

W1, U1, K1

4.

Ukraina, jako państwo czarnomorskie
- terytorium, ludność, wskaźniki rozwoju gospodarczego, ustrój polityczny;
- problemy delimitacji granicy morskiej niepodległej Ukrainy: status Morza
Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej; spór z Rumunią o Wyspę Węży;
- problem floty czarnomorskiej i posiadania przez Ukrainę broni jądrowej;
- status Krymu i problem Sewastopola w ramach Ukrainy.

W1, U1, K1

5.

Konflikt ukraińsko-rosyjski w rejonie Morza Czarnego
- geneza konfliktu, w tym problem podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE,
obalenie Wiktora Janukowycza, aneksja Krymu, powstanie republik ludowych:
donieckiej i ługańskiej;
- próby międzynarodowej mediacji i obecny stan konfliktu.

W1, U1, K1

6.

Konflikt rosyjsko-gruziński
- wielonarodowy charakter niepodległej Gruzji;
- Rosja wobec separatystycznych dążeń na terenie Gruzji;
- przyczyny i przebieg wojny 2008 r.;
- obecne kierunki gruzińskiej polityki.

W1, U1, K1

7.
Mołdawia, jako państwo naddunajskie i czarnomorskie
- położenie, ludność, sytuacja gospodarcza, ustrój polityczny;
- problem Naddniestrza i próby jego rozwiązania;
- Mołdawia wobec Partnerstwa Wschodniego i Unii Eurazjatyckiej.

W1, U1, K1

8.
Turcja i jej znaczenie w regionie
- położenie, ludność, wskaźniki gospodarcze, ustrój polityczny, sojusze;
- kierunki tureckiej polityki wewnętrznej i zewnętrznej pod rządami AKP;
- problem akcesji do UE.

W1, U1, K1

9.

Wpływ wojny domowej w Syrii na sytuację Turcji 6 maja 2019 r.
- problem kurdyjskiej mniejszości w Turcji;
- Turcja wobec emancypacji Kurdów w państwach sąsiednich ( Iraku i Syrii)
- stanowisko Turcji wobec Państwa Islamskiego;
- ewolucja stosunków turecko-rosyjskich w okresie wojny domowej w Syrii.

W1, U1, K1
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10.

Naddunajskie państwa Unii Europejskiej Rumunia
- położenie, gospodarka, ustrój polityczny;
- droga Rumunii do NATO i UE;
- najważniejsze problemy bezpieczeństwa Rumunii;
- współpraca w ramach organizacji regionalnych.

W1, U1, K1

11.

Naddunajskie państwa Unii Europejskiej Bułgaria
- położenie, gospodarka, ustrój polityczny;
- droga Bułgarii do UE;
- najważniejsze problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego;
- współpraca w ramach organizacji regionalnych.

W1, U1, K1

12.

Unia Europejska w regionie naddunajskim i czarnomorskim
- cele i programy UE w regionie czarnomorskim;
- synergia czarnomorska;
- polityka transportowa UE w regionie ( TRACEA, Porozumienie o drogach
żeglowny);
- ochrona środowiska naturalnego.

W1, U1, K1

13.
Miejsce Armenii w relacjach między państwami czarnomorskimi 3 czerwca 2019 r.
- charakterystyka państwa,
- Armenia wobec konfliktu o Górski Karabach,
- stosunki armeńsko-rosyjskie.

W1, U1, K1

14.
Znaczenie Azerbejdżanu w regionie czarnomorskim
- charakterystyka państwa;
- Azerbejdżan wobec sprawy Górskiego Karabachu,
- polityka zagraniczna Azerbejdżanu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja
Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną, wystawioną na podstawie
przygotowanego referatu lub prezentacji , wystąpienia, umiejętności
udzielenia odpowiedzi na pytania padające w trakcie dyskusji, aktywności
w trakcie dyskusji .

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiążkowa
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Wyzwania przestępczości transnarodowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.6053f0e498fef.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z aspektami działania zorganizowanych grup przestępczych w skali krajowej
i międzynarodowej;

C2 Zdobycie wiedzy z zakresu specyfiki metodologii badań przestępczości zorganizowanej

C3 Przekazanie studentowi gruntownej wiedzy oraz kompetencji z zakresu praktycznych i organizacyjnych aspektów
współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości transnarodowej

C4 Kurs dodatkowo ma na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych, prezentacji, dyskusji i badań studentów

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
Posiada wszechstronną wiedzę na temat zasad
współpracy międzynarodowej na gruncie zwalczania
zorganizowanej przestępczości

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

projekt

W2
Posiada wiedzę na temat obecnych tendencji rozwoju
współczesnej zorganizowanej przestępczości
międzynarodowej

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05 projekt

W3 Dysponuje wiedzą na temat głównych obszarów
aktywności zorganizowanych grup przestępczych SMI_K1_W05 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi dokonać krytycznej analizy ustawodawstwa,
studiów przypadków i publikacji naukowych.

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 projekt

U2
Wskazuje potrzebę kontrolowania i zwalczania
przestępczości transgranicznej oraz rozumie rolę
organizacji międzynarodowych w zwalczaniu
przestępczości międzynarodowej

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 projekt

U3
Potrafi opracować praktyczne zalecenia dotyczące
reformy prawa i zmian polityki odpowiednich dla
danego obszaru tematycznego.

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potrafi pracować indywidualnie oraz
zespołowo nad wyznaczonymi zadaniami i tematami
związanymi ze zwalczaniem przestępczości
transnarodowej oraz przedstawiać wyniki w formie
pisemnej i ustnej

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03 projekt

K2 Potrafi dokonać analizy i oceny wpływu przestępczości
międzynarodowej na porządek publiczny państw SMI_K1_K03, SMI_K1_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

analiza i przygotowanie danych 5

analiza problemu 10

poprawa projektu 5

pozyskanie danych 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie projektu 15
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Istota i specyfika transnarodowej przestępczości zorganizowanej;
2.Syndrom prohibicji, "czarnego rynku" oraz szarej strefy w rozwoju
przestępczości zorganizowan
3. Cechy specyficzne transnarodowej przestępczości zorganizowanej na
płaszczyźnie organizacyjnej;
4-7. Główne obszary aktywności zorganizowanych grup przestępczych (przemysł
narkotykowy na świecie, handel ludźmi, przestępstwa związane z
międzynarodowym obrotem gospodarczym, pranie brudnych pieniędzy a "raje
podatkowe")
8. Globalizacja przestępczości zorganizowanej;
9. Współpraca organizacji przestępczych; sojusze strategiczne i współpraca grup
przestępczych z innymi podmiotami pozapaństwowymi;
10 Wpływ transnarodowej przestępczości zorganizowanej na porządek publiczny
państw; transnarodowa przestępczość a bezpieczeństwo międzynarodowe
11 Sposoby walki z zorganizowaną przestępczością międzynarodową; ,
12-14. Międzynarodowa współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
w zwalczaniu przestępczości transnarodowej

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt
Podstawą zaliczenia jest przedstawienie efektów realizowanego podczas
wrsztatów projektu. Dodatkowe punkty przyznawane są za aktywność
podczas zajęć w postaci brania udziału w dyskusji oraz argumentowania
swojego stanowiska.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności w trakcie semestru.


