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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku:

prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

praktyczny

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki prawne 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, pod względem treści nauczania, ma za zadanie przekazać
studentom podstawową i praktyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej oraz mediów.
Główną intencją utworzenia kierunku jest dostosowanie oferty programowej Uniwersytetu do nowych potrzeb, jakie pojawiły
się w otoczeniu społeczno-gospodarczym w związku z rosnącym znaczeniem własności intelektualnej w innowacyjnej
gospodarce opartej na wiedzy. Program nauczania na kierunku „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów” został
opracowany pod kątem nauczania praktycznych umiejętności w zakresie ochrony, komercjalizacji i egzekwowania własności
intelektualnej przy istotnym uzupełnieniu oferty dydaktycznej w ramach kierunku o przedmioty z zakresu ekonomii i
zarządzania, marketingu, reklamy oraz prawa nowych mediów i informatyki. Z jednej strony daje to możliwość uzyskania
wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym (i jednocześnie praktycznym) w tym obszarze, z drugiej zaś stwarza
podstawy dla kontynuacji kształcenia w ramach studiów II stopnia, w szczególności z dziedzinie zarządzania, ale także
administracji oraz wielu innych . Szczególnie dedykowaną możliwością kontynuowania kształcenia są uruchomione na WPiA
w 2018r. studia II stopnia prowadzone w języku angielskim "Intellectual Property and New Technologies", stanowiące z
jednej strony kontynuację programu studiów licencjackich, ale jednocześnie mocno rozszerzające poruszaną tematykę o
aspekt międzynawowy.
Program studiów l stopnia "Prawo własności intelektualnej i nowych mediów" ze względu na
różnorodność treści programowych (połączenie wiedzy ogólnej, prawniczej, ekonomicznej, z zakresu marketingu i reklamy),
jak i ze względu na położony nacisk na nauczanie studentów umiejętności praktycznych (część zajęć ma charakter
warsztatowy), jest innowacyjny oraz unikatowy w skali UJ. Brak jest także takiej oferty edukacyjnej na innych uczelniach
wyższych w Polsce.

Koncepcja kształcenia
Studia I stopnia "Prawo własności intelektualnej i nowych mediów" wpisują się w cele strategiczne i realizują misję uczelni,
wyrażoną w Strategii Rozwoju UJ na lata 2014-2020. W szczególności, należy wskazać na związek z celem strategicznym
dotyczącym utrzymania najwyższego poziomu badań naukowych na Uniwersytecie, w szczególności badań o wysokim
potencjale wdrożeniowym. Wieloaspektowość tego zagadnienia pociąga za sobą m.in. konieczność kształcenia,
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uwzględniającego problematykę ochrony wyników badań i prac rozwojowych oraz efektywnego zarządzania atrakcyjnymi
komercyjnie zasobami intelektualnymi tworzonymi na uczelni. Z tego też względu program kształcenia na kierunku Prawo
własności intelektualnej i nowych mediów został ukształtowany w taki sposób, aby uwzględniać zarówno kluczowe obszary
tematyczne niezbędne do urzeczywistniania „trzeciej misji” uniwersytetu (polegającej na transferze wiedzy do gospodarki,
komercjalizacji wyników badań i współpracy z przemysłem), jak i zapewnić praktyczny proﬁl kształcenia. Dzięki temu
absolwenci kierunku mogą w sposób skuteczny wpływać na otoczenie społeczne i gospodarcze, co jest również jednym ze
strategicznych celów Uniwersytetu. Koncepcja kształcenia na kierunku zakłada maksymalne wykorzystanie infrastruktury
naukowej oraz kadry dydaktycznej UJ. Program nauczania jest realizowany przy udziale nie tylko pracowników Wydziału
Prawa i Administracji, oferującego kierunek, ale także przez pracowników naukowych innych Wydziałów oraz wysokiej klasy
specjalistów z innych jednostek (m.in. CITTRU), co jest doskonałym przykładem integracji Uniwersytetu w dydaktyce
(stanowi to również jeden z celów strategicznych uczelni). Koncepcja kształcenia (połączenie wiedzy ogólnej z dużą ilością
praktycznych umiejętności, nauczanych na warsztatach) jest zgodna z efektami uczenia się, bowiem pozwala osiągnąć
absolwentom odpowiednie efekty w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które są odpowiedzią na
potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego

Cele kształcenia
1. zaspokojenie potrzeb rynku pracy, poprzez wykształcenie specjalistów z zakresu szeroko pojętego prawa własności
intelektualnej, mediów i reklamy
2. zapewnienie studentom najwyższej jakości nauczania, poprzez dostarczenie zarówno wiedzy ogólnej, jak i umiejętności
praktycznych
3. przekazanie studentom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prawa, w szczególności w obszarze szeroko
rozumianego prawa własności intelektualnej
4. przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie ekonomii i zarządzania, w szczególności zarządzania wiedzą i
komercjalizacji wyników badań
5. przekazanie studentom wiedzy praktycznej związanej z funkcjonowaniem mediów i reklamy
6. nauczenie studentów stosowania zasad ochrony własności intelektualnej i praw konsumenta w obrocie gospodarczym
7. nauczenie studentów pracy indywidualnej i zespołowej, kierowana małymi zespołami oraz umiejętnego zarządzania
czasem
8. wykształcenie w studentach umiejętności myślenia kreatywnego i przedsiębiorczego, wykazywania inicjatywy w szukaniu
rozwiązań
9. ugruntowanie w studentach świadomości znaczenia ochrony własności intelektualnej i roli mediów w społeczeństwie
opartym na wiedzy
10. wykształcenie w studentach nawyków ustawicznego kształcenia się i planowania swojego rozwoju zawodowego
11. optymalne wykorzystanie potencjału badawczo-naukowego jednostki prowadzącej studia (Wydział Prawa i Administracji)
przy współpracy z innymi jednostkami w ramach Uniwersytetu (np. inne wydziały, CITTRU

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Globalna zmiana paradygmatu ekonomicznego w kierunku gospodarki opartej na wiedzy oraz informatyzacji społeczeństwa,
tworzy coraz większe zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów posiadających kompetencje z zakresu prawa
własności intelektualnej oraz nowych mediów. Klasyczne wykształcenie prawnicze, czy ekonomiczne (w szczególności
przygotowujące do pracy menadżera), nie odpowiada w tym kontekście w pełni potrzebom rynku pracy. Coraz większa liczba
podmiotów realizuje bowiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej określone strategie w zakresie własności
intelektualnej, zarządzania wiedzą i dobrami niematerialnymi a także korzysta w ramach swoich strategii marketingoworeklamowych z nowych środków przekazu (głównie Internetu), co wymaga uwzględnienia w wewnętrznych strukturach
organizacyjnych (kadrach) pracowników z odpowiednią wiedzą i wykształceniem w tym zakresie. Absolwent kierunku Prawo
własności intelektualnej i nowych mediów powinien więc być przygotowany do podjęcia pracy w: działach prawnych, działach
ds. marketingu i reklamy w przedsiębiorstwach; działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, jednostek naukowych;
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administracji państwowej i samorządowej (w szczególności takich jak: Urząd Patentowy RP, regionalne ośrodki informacji
patentowej, urzędy miasta), ﬁrmach konsultingowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej (jednostkach
organizacyjnych właściwych w sprawach kultury, promocji); instytucjach pozarządowych, otoczenia biznesu działających na
rzecz innowacyjności, wspierających przedsiębiorstwa (Izby gospodarcze, agencje rozwoju regionalnego itp.).

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Treści programowe uruchamianego kierunku posiadają charakter innowacyjny ze względu na połączenie wiedzy ogólnej,
prawniczej i ekonomicznej, z zakresu marketingu i reklamy. Ich realizacja powinna doprowadzić do osiągnięcia
wszechstronnych efektów uczenia , które są zgodne z potrzebami społeczno-gospodarczymi. Absolwent kierunku Prawo
własności intelektualnej i nowych mediów powinien:
- w obszarze wiedzy posiadać podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawa, ekonomii i funkcjonowania organów
administracji. Wiedza ta powinna mieć charakter interdyscyplinarny, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny własności
intelektualnej, zarządzania wiedzą, prawa mediów i ochrony konkurencji. W szczególności, powinien znać zasady prawne,
teorię i praktykę w zakresie stosowania przepisów ze wskazanych dziedzin prawa przez przedsiębiorstwa w ramach
działalności gospodarczej i budowania konkurencyjnej pozycji na rynku, a także podmioty prowadzące działalność
innowacyjną i badawczo- rozwojową oraz podmioty i instytucje związane z rynkiem mediów i reklamy. Powinien także znać
kompetencje organów krajowych, regionalnych i międzynarodowych w obszarze własności intelektualnej
- w obszarze umiejętności powinien posługiwać się pojęciami prawnymi, umieć korzystać ze źródeł prawa, interpretować je ,
a także rozumieć powiązania zagadnień z różnych dziedzin prawa, ekonomii zarządzania i reklamy w celu formułowania oraz
stosowania efektywnych strategii w zakresie własności intelektualnej oraz podejmowania działań zgodnych z zasadami
ochrony konkurencji. Powinien także posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na
stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen oraz mieć wpojone nawyki osobistej
odpowiedzialności i inicjatywy.
- w obszarze kompetencji społecznych powinien mieć świadomość właściwego zarządzania własnością intelektualną w
przedsiębiorstwie oraz działalności badawczo-rozwojowej i być gotowym do podejmowania działań mających na celu
społeczne uświadomienie wagi własności intelektualnej (m.in. poszanowania praw autorskich przy realizacji prac twórczych) i
roli mediów w społeczeństwie opartym na wiedzy. Absolwent powinien mieć także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia
i rozwoju zawodowego i podejmowania wyzwań badawczych.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Jednostką prowadzącą studia jest Wydział Prawa i Administracji. Na Wydziale działa kilkadziesiąt wyspecjalizowanych
jednostek (katedr i zakładów) prowadzących badania naukowe w obszarze nauk społecznych i ich związku z naukami
historycznymi, ﬁlozoﬁcznymi, socjologicznymi czy psychologicznymi. Liczne projekty naukowe (granty), interdyscyplinarny
charakter prowadzonej działalności, stawia WPiA UJ w czołówce wydziałów prawa w Polsce. Ze względu na główny przedmiot
studiów (prawo własności intelektualnej), podstawowy ciężar kształcenia zostanie zrealizowany w ramach działalności
Katedry Prawa Własności Intelektualnej, aczkolwiek przy aktywnej współpracy przy wdrażaniu przyjętego programu
naukowo-dydaktycznego innych jednostek Wydziału i Uniwersytetu.
Katedra Prawa Własności Intelektualnej od ponad 15 lat jest wiodącym ośrodkiem w Polsce w zakresie szeroko zakrojonych
badań w sferze polskiego i międzynarodowego prawa własności intelektualnej. Badania te obejmują obszary bezpośrednio
związane z kierunkiem studiów Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, czyli: prawo patentowe (w tym ochronę
wzorów użytkowych i zdobniczych), prawo znaków towarowych i oznaczeń pochodzenia prawo ochrony know-how, prawo
autorskie i prawa pokrewne, prawo prasowe (w tym radiowe i telewizyjne), prawo ochrony dóbr osobistych, prawo
informacyjne, prawo antymonopolowe, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo gospodarcze (handlowe) oraz
prawne zagadnienia marketingu i reklamy, ochronę danych osobowych. Rezultaty wszystkich badań prezentowane są w
publikacjach pracowników naukowych Katedry, w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach oraz przekazywane
studentom w bieżącej działalności dydaktycznej.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UJ występują w podwójnej roli - naukowca i dydaktyka. Zasadą jest, iż
osoby prowadzące zajęcia z danego obszaru wiedzy są jednocześnie uznanymi autorami opracowań naukowych.
Dzięki temu prezentowana wiedza spełnia wymagania aktualności i rzetelności.
Pracownicy naukowi Katedry Prawa Własności Intelektualnej, którzy w większości prowadzą zajęcia na kierunku
PWINM, prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa
gospodarczego i handlowego, prawa mediów, prawa prasowego. Działalność dydaktyczna, ściśle związana z
zainteresowaniami naukowymi pracowników jest prowadzona nie tylko na rzecz studentów Wydziału Prawa i
Administracji, ale innych wydziałach uniwersytetu oraz szkół wyższych w Polsce.
Z uwagi na przyjęty praktyczny proﬁl kształcenia na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów,
niemal wszyscy prowadzący zajęcia dydaktyczne posiadają praktyczne doświadczenie w zakresie problematyki
objętej tematyką wykładów, w wielu wypadkach są uznanymi specjalistami (praktykami) w swojej dziedzinie.
Część zajęć prowadzona jest przez osoby z wyspecjalizowanych jednostek i instytucji zajmujących się kwestiami
ochrony własności intelektualnej, konkurencji i transferu technologii np. z Centrum Transferu Technologii CITTRU
UJ.
Studenci kierunku również na bieżąco będą aktywizowani do prowadzenie badań w obszarze objętym tematyką
studiów. W założeniu w ramach wielu prowadzonych kursów będą zobligowani do przygotowania omówienia
aktualnych orzeczeń, problemów co będzie wymagać od nich prowadzenia badań w wybranym obszarze.
Ponadto, w oparciu o wytyczne i wskazówki prowadzących co do metodologii prowadzenia badań w obszarze
własności intelektualnej i pod kierunkiem promotorów będą zobligowani do przygotowania prac licencjackich w
oparciu o badania własne z wykorzystaniem literatury i orzecznictwa.
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Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Wydział Prawa i Administracji zapewnia wysoki standard jakości infrastruktury dydaktycznej i naukowej oraz jej dostępność
dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie budynki WPiA są położone w centrum Krakowa oraz są dostosowane do
potrzeb współczesnej dydaktyki. Wydziałowa Biblioteka Prawnicza dysponuje bogatym księgozbiorem literatury prawniczej a
wydziałowa czytelnia jest jedną z największych na UJ. Sekcja Prawa Własności Intelektualnej Wydziałowej Biblioteki
Prawniczej UJ jest najlepszą w Polsce i jedną z czołowych w Europie bibliotek z zakresu prawa własności intelektualnej i
przemysłowej. Zbiory liczą około 20 000 pozycji książkowych i ponad 200 tytułów czasopism polskich i zagranicznych.
Księgozbiory obu bibliotek są nieustannie poszerzane o bieżące czasopisma i najnowsze publikacje książkowe. Ponadto WPIA
udostępnia swoim studentom i pracownikom dostęp do najważniejszych systemów informacji prawnej oraz nowej platformy
e-learningowej.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0421

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Użyte określenia oznaczają:
a. wykład – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot;
b. seminarium - forma kształcenia polegająca na pracy prowadzącego przedmiot ze studentem w celu przygotowania
studenta do napisania pracy dyplomowej;
c. tutoring - forma kształcenia polegająca na indywidualnym kształtowaniu kompetencji i postaw studenta, w
szczególności na wspieraniu rozwoju naukowego;
d. warsztat – forma kształcenia polegająca na kształtowaniu głównie praktycznych umiejętności i kompetencji, w
szczególności w zakresie sporządzaniu pism lub formułowania wypowiedzi ustnych;
e. ćwiczenia – pomocnicza względem wykładu forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do zdania
egzaminu w określonej formie;
f. konwersatorium – forma kształcenia polegająca w szczególności na dyskusji lub debacie prowadzącego przedmiot i
studentów;
g. szkolenie – forma kształcenia polegająca na rozwijaniu kompetencji miękkich i społecznych oraz umiejętności w
zakresie korzystania z narzędzi pracy studenta lub absolwenta;
h. projekt – forma kształcenia polegająca na pracy studentów w grupie w celu wykonania określonego zadania pod
kierunkiem prowadzącego przedmiot;
i. lektorat prawniczy – forma kształcenia rozwijająca znajomość specjalistycznego języka prawniczego (obcego);
j. główna forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, która realizuje cele uczenia się i
podlega punktacji ECTS. Główną formą kształcenia może być: wykład, konwersatorium, tutoring, szkolenie, projekt,
seminarium, lektorat oraz warsztat;
k. pomocnicza forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, której celem jest uzupełnienie
wykładu, określana dalej jako zajęcia pomocnicze. Zajęcia pomocnicze stanowią integralną część przedmiotu.
Pomocniczą formą kształcenia mogą być: ćwiczenia, konwersatorium oraz warsztat;
l. e-podręcznik – narzędzie dydaktyczne będące środkiem nauczania na odległość;
m. moduł e-podręcznika – wyodrębniona jednostka e-podręcznika, składająca się w szczególności z nagrania wideo
wykładu o długości jednej godziny, lektur, infograﬁki;
n. egzamin online – weryﬁkacja zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem środków technicznych
umożliwiających komunikację na odległość.
2. Studia pierwszego stopnia na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów trwają 6 semestrów.
3. Warunkiem zaliczenia studiów i dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (licencjackiego) jest uzyskanie przez studenta w
toku studiów co najmniej 194 punktów ECTS oraz spełnienie innych warunków określonych w planie studiów dla
poszczególnych lat.
4. Plan studiów obejmuje dwa moduły: przedmioty obowiązkowe i fakultatywne.
5. Przedmioty mogą być organizowane jako:
a. zajęcia stacjonarne, zdalne lub hybrydowe;
b. cykl zwyczajny – przedmiot realizowany jest w każdym roku akademickim;
c. mini-cykl – przedmiot realizowany jest dwa lub więcej razy w semestrze z wyłączaniem przedmiotów
obowiązkowych;
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d. maxi-cykl – przedmiot realizowany jest co drugi lub co trzeci rok akademicki albo na przemian w danym roku
akademickim na studiach stacjonarnych￼ a w kolejnym na studiach niestacjonarnych z wyłączaniem przedmiotów
obowiązkowych;
e. w uzasadnionym przypadku przedmiot może być uruchomiony tylko raz w cyklu studiów, z wyłączaniem
przedmiotów obowiązkowych.
6. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe przedmioty fakultatywne. W uzasadnionym
przypadku mogą być usuwane przedmioty fakultatywne.
7. Sylabus danego przedmiotu może podlegać aktualizacji. W danym roku akademickim wiążący jest sylabus w najnowszej
wersji.
8. Udział w wykładach jest nieobowiązkowy. Zasady uczestnictwa w pozostałych zajęciach określa koordynator przedmiotu.
Rozdział II
Zaliczenie przedmiotu i punktacja ECTS
1. Wykład kończy się egzaminem.
2. Konwersatorium jako główna forma kształcenia kończy się egzaminem, a jako zajęcia pomocnicze zaliczeniem.
3. Przedmiot prowadzony w innych niż wykład i konwersatorium formach kształcenia kończy się zaliczeniem.
4. Punktacji ECTS podlegają przedmioty zakończone egzaminem, a także seminaria, tutoring, lektoraty, w tym również
prawnicze, praktyki, warsztaty, szkolenia i projekty.
5. Punktacji nie podlegają zajęcia z wychowania ﬁzycznego, BHK oraz zajęcia pomocnicze. Punktacja za zajęcia pomocnicze
uwzględniona jest w ramach głównej formy kształcenia.
6. Punktacja ECTS jest ustalana na podstawie sumy aktywności studenta, która jest określona w sylabusie przedmiotu.
Rozdział III
Zaliczenie roku
1. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie innych warunków określonych w
programie i planie studiów.
2. W przypadku uzyskania w terminie określonym w §10 ust. 6-10 Regulaminu studiów co najmniej 50 punktów ECTS oraz
spełnienia innych warunków określonych w programie i planie studiów, student na swój wniosek uzyskuje wpis na kolejny
rok, na warunkach określonych w §10 ust. 6 Regulaminu studiów.
3. W sytuacji określonej w pkt 2 dopuszczalne jest niezaliczenie tylko jednego przedmiotu obowiązkowego albo
fakultatywnego.
4. Student, który stara się o uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów w trybie określonym w §10 ust. 6, §14 ust. 1 i 4, oraz §33
i §36 ust. 2 Regulaminu studiów, składa odpowiedni wniosek przed rozpoczęciem roku akademickiego. W przypadku
konieczności powtórzenia przedmiotów, student jest zobowiązany do wskazania we wniosku wszystkich przedmiotów, które
będzie powtarzał w danym roku akademickim.
Rozdział IV
Przedmioty obowiązkowe
1. Przedmioty obowiązkowe na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów stanowią:
a. na roku I – 9 przedmiotów jednosemestralnych:
– Historyczny rozwój prawa i doktryn politycznych;
– Wprowadzenie do systemu prawa;
– Filozoﬁa prawa i etyka;
– Podstawy ekonomii z elementami zarządzania;
– Informatyka;
– Wprowadzenie do prawa cywilnego;
– Podstawy postępowania cywilnego;
– Elementy prawa gospodarczego;
– Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej;
b. na roku II – 8 przedmiotów jednosemestralnych:
– Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych;
– Prawo autorskie i prawa pokrewne;
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– Prawo prasowe, radiofonii i telewizji;
– Ochrona konkurencji;
– Prawo wzorów przemysłowych;
– Prawo znaków towarowych;
– Zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
– Ochrona konsumentów;
c. na roku III – 4 przedmioty jednosemestralne:
– Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii;
– Prawo nowych technologii a prawo autorskie;
– Prawo a Internet;
– Zarządzanie wiedzą.
2. Warunkiem zaliczenia I roku jest uzyskanie przez studenta zaliczenia wychowania ﬁzycznego oraz szkolenia BHK.
3. Warunkiem zaliczenia III roku jest zdanie egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie co najmniej B2 oraz
zaliczenie seminarium licencjackiego. Warunkiem zaliczenia seminarium jest zatwierdzenie pracy dyplomowej przez
promotora w systemie AP.
4. W toku studiów student studiów zobowiązany jest do zdania jednego przedmiotu w języku obcym.
5. Student jest zobowiązany do zaliczenia praktyki zawodowej (w wymiarze 6 m-cy) na II lub III roku studiów (do końca III
roku studiów).
Rozdział V
Przedmioty fakultatywne
1. Student studiów pierwszego stopnia ma obowiązek zaliczyć w toku studiów nie mniej niż 10 przedmiotów fakultatywnych,
w tym co najmniej 3 do końca I roku studiów, co najmniej 3 do końca II roku studiów i 4 do końca III roku studiów.
2. Liczbę uczestników zajęć koniecznych do uruchomienia przedmiotu fakultatywnego określa Polityka kształcenia.
3. Wykaz przedmiotów fakultatywnych, które będą oferowane w kolejnym roku akademickim, jest ogłaszany w
harmonogramie zajęć na dany rok.
Rozdział VI
Ukończenie studiów
1. Dla ukończenia studiów I stopnia konieczne jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej) i złożenie oraz
zdanie egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w formie ustnej.
2. Zasady składania i zatwierdzania prac dyplomowych określają odrębne przepisy.
3. Ogólny wynik studiów jest ustalany jako suma:
a. ½ średniej ocen z egzaminów;
b. ¼ oceny pracy dyplomowej;
c. ¼ oceny z egzaminu dyplomowego.
4. Przy obliczaniu średniej nie uwzględnia się zaliczeń, praktyki, wychowania ﬁzycznego oraz szkolenia BHK.
5. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie studiów.
Rozdział VII
Harmonogram zajęć
1. Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studentów harmonogram zajęć rozpoczynających się w semestrze zimowym
następnego roku akademickiego co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty, nie później niż do dnia 15
września.
2. Informacje, o których mowa w pkt. 1, w odniesieniu do zajęć rozpoczynających się w semestrze letnim Dziekan Wydziału
podaje do wiadomości co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty, nie później niż do dnia 1 lutego.
Rozdział VIII
Rejestracja na przedmioty
1. Studenci dokonują zapisów na przedmioty i podpięć pod program i etap studiów wyłącznie drogą elektroniczną przez
system USOSweb. Tak skonstruowana deklaracja stanowi plan studenta na dany semestr lub rok. Po terminie rejestracji
wszystkie przedmioty niepodpięte przez studenta będą automatycznie usuwane z planu studenta.
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2. Student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie zadeklarowane przedmioty przed ukończeniem studiów. W przypadku, gdy
niezaliczony przez studenta przedmiot fakultatywny nie jest oferowany w kolejnym roku, Dziekan Wydziału może wyrazić
zgodę na zaliczenie innego przedmiotu fakultatywnego o zbliżonych efektach uczenia się w miejsce przedmiotu
powtarzanego.
3. Rejestracja na przedmioty odbywa się nie później niż:
a. do dnia 18 października na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne – zgodnie z ustalonym
harmonogramem,
b. do dnia 1 marca na przedmioty semestrze letnim – zgodnie z ustalonym harmonogramem.
4. Po upływie terminów rejestracji na przedmioty zmiana deklaracji nie jest możliwa. W uzasadnionym przypadku Dziekan
Wydziału może wyrazić zgodę na uzupełnienie deklaracji o dodatkowe przedmioty.
5. Harmonogram rejestracji na przedmioty zatwierdza Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studentów i ogłasza
nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru.
6. Student przebywający na urlopie z prawem składania egzaminów dokonuje zapisów na przedmioty i podpięć pod program
i etap studiów w terminie określonym w pkt 3 i 5.
7. Student jest zobowiązany do aktywacji i stałego korzystania z uniwersyteckiego adresu w domenie uj.edu.pl. Na pocztę
studenta będą przesyłane drogą elektroniczną informacje związane z obsługą administracyjną studenta, w szczególności
zawiadomienia i wezwania.
Rozdział IX
Terminy egzaminów
1. W danej sesji (zimowej lub letniej) muszą zostać wyznaczone co najmniej trzy terminy egzaminów; przynajmniej jeden
termin musi być wyznaczony w sesji zasadniczej i przynajmniej jeden w sesji poprawkowej. Dodatkowe terminy egzaminów
przed daną sesją egzaminacyjną (przedterminy) mogą być wyznaczone nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem
sesji. W przypadku studentów, którzy powtarzają przedmiot, Dziekan Wydziału na wniosek koordynatora przedmiotu może
wyrazić zgodę na egzamin w innym terminie..
2. W przypadku przedmiotów realizowanych przez część semestru, w szczególności w mini-cyklu, Dziekan Wydziału może
wyrazić zgodę na egzamin poza sesją. W tym przypadku wyznaczane są co najmniej dwa terminy egzaminów.
3. Student ma prawo do zdawania egzaminu oraz jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, w dwóch
wybranych przez siebie terminach.
4. Student, który przystępuje po raz pierwszy do egzaminu w ostatnim z ustalonych terminów lub nie przystąpił do egzaminu
w wyznaczonym terminie, traci prawo do drugiego terminu.
5. Koordynator przedmiotu zarządza zapisy na poszczególne terminy egzaminów w systemie USOSweb. Listy są zamykane
nie wcześniej niż cztery dni przed danym terminem egzaminu. Po zamknięciu listy nie można się na nią zapisywać ani z niej
skreślać bez zgody koordynatora przedmiotu.
6. Nieprzystąpienie do egzaminu bez usprawiedliwienia powoduje utratę terminu, co skutkuje wpisem do protokołu –
“egzamin niezaliczony” („NZAL”). Nieobecność studenta na egzaminie w ustalonym terminie może być usprawiedliwiona
przez koordynatora przedmiotu, jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony w ciągu 7 dni od tego terminu. Wpis do
protokołu – „NZAL” następuje również w sytuacji, gdy przedmiot został zadeklarowany, a student nie zapisał się lub nie
przystąpił do egzaminu w żadnym z wyznaczonych terminów egzaminu. W protokołach zaliczania zajęć pomocniczych
prowadzący zajęcia wpisuje „NZAL” w sytuacji, gdy student nie zaliczył zajęć pomocniczych lub nie uczęszczał na nie
pomimo ich zadeklarowania.
7. Przed zakończeniem roku akademickiego student jest zobowiązany do:
a. sprawdzenia, czy wyniki z zadeklarowanych w danym roku przedmiotów zostały wpisane do systemu USOSweb;
b. zgłoszenia w systemie USOSweb rozliczenia roku.
Rozdział X
Zasady przeprowadzania egzaminów
1. Egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej lub ustnej, określonej w sylabusie przedmiotu.
2. Za zgodą Dziekana Wydziału, egzamin zaplanowany w formie pisemnej mogą składać w formie ustnej:
a. studenci obcokrajowcy na I i II roku studiów;
b. studenci trwale niezdolni do składania egzaminów w danej formie na podstawie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.
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3. W sytuacji, gdy z powodu choroby studenta lub innej ważnej przyczyny zdawanie przez niego egzaminu w określonej w
sylabusie formie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, koordynator przedmiotu - stosownie do możliwości - może wyrazić
zgodę na zdawanie egzaminu w innej formie.
4. Wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminu komisyjnego następuje zgodnie z Regulaminem studiów.
5. Egzaminy pisemne są anonimowe.
6. Przy utajnieniu i odtajnieniu prac pisemnych mogą być obecni przedstawiciele Samorządu Studentów.
7. Egzaminator informuje studentów, najpóźniej w dniu egzaminu, o terminie podania do wiadomości wyników egzaminu.
Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu następuje w systemie USOSweb nie później niż w terminie 10 dni od daty egzaminu,
jednak nie później niż do końca roku akademickiego.
8. Po egzaminie student ma prawo do wglądu do ocenionej pracy pisemnej na zasadach określonych w regulaminie studiów.
9. Miejsce i termin wglądu do prac ustala koordynator przedmiotu..
10. Student może zwrócić się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących ocenionej pracy. Wyjaśnień udziela koordynator
przedmiotu lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki.
11. Zasady przeprowadzania egzaminów z języka obcego określa Jagiellońskie Centrum Językowe.
Rozdział XI
Zajęcia pomocnicze
1. Student ma prawo przystąpić do egzaminu, nawet gdy nie zaliczył zajęć pomocniczych do danego przedmiotu, chyba że
koordynator przedmiotu w sylabusie określi inaczej.
2. Prowadzący zajęcia pomocnicze może ograniczyć liczbę studentów w nich uczestniczących lub określić zasady udziału w
tych zajęciach w celu osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się.
3. Koordynator przedmiotu może określić, że część materiału egzaminacyjnego będzie zaliczana przez prowadzących zajęcia
pomocnicze na zasadach określonych w sylabusie.
Rozdział XII
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
1. Zapisy na seminaria licencjackie są prowadzone przez system USOSweb, po uzyskaniu przez studenta wpisu na III rok
studiów. Student zapisując się na seminarium licencjackie wybiera przedmiot, z zakresu którego przygotowuje pracę
licencjacką i blok egzaminu dyplomowego (licencjackiego), zawierający ten przedmiot.
2. Pracę dyplomową (licencjacką) student przygotowuje pod kierunkiem promotora.
3. Końcowy egzamin dyplomowy (licencjacki) obejmuje cztery bloki przedmiotów: prawo autorskie, prawo własności
przemysłowej, prawo mediów i prawo konkurencji. Student dokonuje wyboru jednego z powyższych bloków do zaliczenia w
ramach egzaminu licencjackiego.
4. Dla każdego bloku egzaminacyjnego prowadzone są na III roku studiów seminaria licencjackie. Student przygotowuje
pracę dyplomową (licencjacką) w ramach wybranego bloku egzaminacyjnego.
5. Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego) stanowią:
a. blok pierwszy:
– Prawo autorskie i prawa pokrewne;
– Prawo nowych technologii a prawo autorski;
– Prawo a Internet ;
b. blok drugi:
– Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych;
– Prawo znaków towarowych;
– Prawo wzorów przemysłowych;
– Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii;
c. blok trzeci:
– Ochrona konkurencji;
– Zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
– Ochrona konsumentów;
d. blok czwarty:
– Prawo prasowe, radiofonii i telewizji;
– Ochrona danych osobowych. Ochrona prywatności;
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– Prawo a Internet.
6. Dziekan powołuje w terminie do dnia 15 października przewodniczących Komisji dla przeprowadzenia końcowego
egzaminu licencjackiego w bieżącym roku akademickim.
7. Członkowie komisji powinni reprezentować co najmniej 2 dyscypliny objęte blokiem egzaminacyjnym.
8. Do 30 maja prowadzący przedmioty objęte końcowym egzaminem dyplomowym (licencjackim) przedstawiają Dziekanowi
problematykę egzaminu na następny rok akademicki. Wykaz zagadnień na bieżący rok akademicki ogłaszany jest studentom
do 15 października.
9. Student obowiązany jest dokonać wyboru bloku egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na ostatnim roku studiów do 31
października.
10. Terminy egzaminów dyplomowych (licencjackich) w ramach poszczególnych bloków tematycznych ustalają
przewodniczący właściwej Komisji. Powinny one uwzględniać terminy rekrutacji na studia II stopnia, w szczególności na
kierunku administracja w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Rozdział XIV
Postanowienie końcowe
Dziekan Wydziału może przekazać Prodziekanowi Wydziału przewidziane dla niego kompetencje.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

194

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

147

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

8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

71

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

18

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

1

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1760

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Praktyka zawodowa studenta w wymiarze 6 miesięcy przewidziana jest do realizacji na drugim lub trzecim roku studiów
(student musi zaliczyć praktykę do końca trzeciego roku studiów). Praktyki można odbyć w jednej ze wskazanych instytucji, z
którą nastąpiło w tym względzie wstępne porozumienie (np. CITTRU UJ) lub w jednostce wybranej przez studenta a
zaakceptowanej przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk np. w organach administracji (np. Urząd Patentowy RP, Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów), organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (np. Stowarzyszeniu
Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA), ﬁrmach reklamowych, ﬁrmach internetowych, instytucjach otoczenia biznesu.
Praktyka może być zaliczona przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich na podstawie kompletnych dokumentów:
a) wypełnionego dziennika praktyk zawierającego: potwierdzoną przez instytucję datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki,
wypełnione i podpisane przez Opiekuna karty tygodniowe, opinię Opiekuna praktyk LUB
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b) umowy (o pracę, zlecenia, dzieło) wraz z wypełnionym wnioskiem o zaliczenie zatrudnienia na poczet praktyki oraz kopią
umowy z poświadczeniem wykonania (lub poświadczeniem zatrudnienia z podaniem stanowiska) oraz opinią Opiekuna LUB
c) dokumentów równoważnych dziennikowi praktyk obejmujących: wypełniony wniosek, zaświadczenie o praktyce
zawierające poświadczenie terminu i czasu trwania praktyki oraz wykaz obowiązków oraz opinię Opiekuna.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukoń czenia studió w jest uzyskanie przez studenta w toku studiów co najmniej 194 punktó w ECTS, zaliczenie
seminarium licencjackiego poprzez złożenie pracy dyplomowej i złożenie oraz zdanie koń cowego egzaminu dyplomowego
(egzamin ustny przed komisją egzaminacyjną), a także spełnienie innych warunkó w określonych w programie studió w dla
poszczególnych lat.
Końcowy egzamin dyplomowy obejmuje jeden z czterech blokó w przedmiotó w:
- blok pierwszy: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Prawo nowych technologii a prawo autorskie, Prawo a Internet
- blok drugi: Prawo patentowe, ochrona wzoró w użytkowych, Prawo znakó w towarowych, Prawo wzoró w przemysłowych,
Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii
- blok trzeci: Ochrona konkurencji, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Ochrona konsumentó w
- blok czwarty: Prawo prasowe, radiofonii i telewizji, Ochrona danych osobowych i ochrona prywatności, Prawo a Internet. Dla
każdego bloku egzaminacyjnego prowadzone są na III roku studió w seminaria licencjackie. Student przygotowuje pracę
licencjacką w ramach wybranego bloku. Złoż enie zatwierdzonej przez promotora pracy licencjackiej jest warunkiem
dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

PWI_K1_W01

Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie systemu prawa, rodzaje źródeł prawa,
relacje pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa a innymi naukami społecznymi

P6U_W, P6S_WG

PWI_K1_W02

Absolwent zna i rozumie ustrój państwa, strukturę administracyjną i społeczną oraz
rolę jednostki w społeczeństwie obywatelskim

P6U_W, P6S_WG

PWI_K1_W03

Absolwent zna i rozumie historyczne kształtowanie się gałęzi prawa oraz determinant
historyczny ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych założeń i
historii ochrony własności intelektualnej

P6U_W, P6S_WG

PWI_K1_W04

Absolwent zna i rozumie rodzaję więzi i aktywności społecznych poddawanych
regulacji prawnej oraz o rządzące nimi prawidłowości istotnych z punktu widzenia
procesu legislacyjnego

P6U_W, P6S_WK

PWI_K1_W05

Absolwent zna i rozumie pojęcia i regulacjez zakresu prawa, w szczególności prawa
własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa mediów i
ochrony konkurencji

P6S_WG,
P6S_WK

PWI_K1_W06

Absolwent zna i rozumie kompetencje organów krajowych, regionalnych i
międzynarodowych w obszarze stanowienia i egzekwowania prawa, w szczególności
prawa własności intelektualnej

P6S_WG,
P6S_WK

PWI_K1_W07

Absolwent zna i rozumie podstawy ekonomii i zarządzania, ze szczególnym
uwzględnieniem elementów zarządzania wiedzą oraz zagadnień z zakresu
komercjalizacji wyników badań

P6S_WG

PWI_K1_W08

Absolwent zna i rozumie rolę zarządzania zasobami własności intelektualnej w
działalności gospodarczej i badawczo-rozwojowej

P6S_WK

PWI_K1_W09

Absolwent zna i rozumie regulacje związane z funkcjonowaniem mediów, reklamy i
działalnością promocyjno-marketingową

P6S_WG

PWI_K1_W10

Absolwent zna i rozumie prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności
przemysłowej, w tym posiada wiedzę dotyczącą zasad ochrony dóbr niematerialnych
w obrocie gospodarczym

P6S_WG,
P6S_WK

PWI_K1_W11

Absolwent zna i rozumie regulacje prawne dotyczące ochrony konkurencji oraz
zwalczania nieuczciwej konkurencji

P6S_WG,
P6S_WK

PWI_K1_W12

Absolwent zna i rozumie zasady korzystania z baz danych urzędów patentowych oraz
zna procedury postępowania przed takimi urzędami

P6S_WK

PWI_K1_W13

Absolwent zna i rozumie procedury postępowania przy dochodzeniu roszczeń, w
szczególności o naruszenie praw własności intelektualnej

P6S_WK

PWI_K1_W14

Absolwent zna i rozumie etyczne podstawy funkcjonowania procesów gospodarczych
oraz ochrony własności intelektualnej

P6U_W, P6S_WK

PWI_K1_W15

Absolwent zna i rozumie społeczne aspekty swojej działalności i związanej z tym
odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania

P6U_W, P6S_WK

Kod

Treść

PRK

PWI_K1_U01

Absolwent potraﬁ interpretować postanowienia aktów prawnych, w szczególności
dotyczące ochrony własności intelektualnej, prawa mediów i prawa konkurencji

P6U_U, P6S_UW

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

PWI_K1_U02

Absolwent potraﬁ zastosować wiedzę dotyczącą zasad i przepisów prawa do
identyﬁkacji przypadków naruszenia prawa i jego unikania

P6U_U, P6S_UW

PWI_K1_U03

Absolwent potraﬁ stosować zasady ochrony własności intelektualnej i praw
konsumenta w obrocie gospodarczym

P6S_UW

PWI_K1_U04

Absolwent potraﬁ pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu i innych
źródeł

P6U_U, P6S_UW

PWI_K1_U05

Absolwent potraﬁ integrować informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej
oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować opinie

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

PWI_K1_U06

Absolwent potraﬁ pracować indywidualnie i w zespole; potraﬁ ocenić czasochłonność
zadania

P6S_UO

PWI_K1_U07

Absolwent potraﬁ wykazywać inicjatywę, kierować małym zespołem w sposób
zapewniający realizacje zadania w założonym terminie (umiejętność zarządzania
czasem - swoim i zespołu)

P6S_UO

PWI_K1_U08

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym w stopniu wystarczającym do
porozumienia się na poziomie B2, również w sprawach zawodowych; czytać ze
zrozumieniem literaturę fachową, przygotować prezentację referat, czy zadanie
projektowe

P6S_UK

PWI_K1_U09

Absolwent potraﬁ formułować i przekazywać, w sposób powszechnie zrozumiały,
społeczeństwu (m.in. poprzez środki masowego przekazu) informacje i opinie
dotyczące ochrony własności intelektualnej i osiągnięć w sferze naukowej,
artystycznej czy przemysłowej

P6U_U, P6S_UK

PWI_K1_U10

Absolwent potraﬁ myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, określać
priorytety służące realizacji określonego zadania

P6U_U, P6S_UW

PWI_K1_U11

Absolwent potraﬁ zgodnie z posiadaną wiedzą i predyspozycjami, dokonać planu
indywidualnego rozwoju zawodowego oraz własnego kształcenia się przez całe życie

P6U_U, P6S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

PWI_K1_K01

Absolwent jest gotów do uwzględniania wagi swojej działalności i związanej z tym
odpowiedzialności za podejmowane decyzje

P6U_K, P6S_KK

PWI_K1_K02

Absolwent jest gotów do uwzględniania znaczenia właściwego zarządzania
własnością intelektualną w przedsiębiorstwie oraz działalności badawczo-rozwojowej.

P6S_KK

PWI_K1_K03

Absolwent jest gotów do uwzględniania problemów dotyczących pozyskiwania
informacji, zarządzania nią i późniejszego wykorzystywania, w tym za pomocą
środków masowego przekazu.

P6U_K, P6S_KK

PWI_K1_K04

Absolwent jest gotów do podejmowania kontaktów społecznych i zawodowych.

P6U_K, P6S_KO

PWI_K1_K05

Absolwent jest gotów do podejmowania działań mających na celu społeczne
uświadomienie wagi własności intelektualnej i roli mediów w społeczeństwie opartym
na wiedzy.

P6U_K, P6S_KO

PWI_K1_K06

Absolwent jest gotów do stosowania zasad poszanowania praw autorskich przy
realizacji prac twórczych

P6S_KK

PWI_K1_K07

Absolwent jest gotów do przestrzegania prawa, szanowania zasad etyki zawodowej i
norm współżycia społecznego

P6U_K, P6S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie
WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historyczny rozwój prawa i doktryn politycznych

30

4,0

egzamin

O

Wprowadzenie do systemu prawa

60

8,0

egzamin

O

Filozoﬁa prawa i etyka

30

4,0

egzamin

O

Podstawy ekonomii z elementami zarządzania

45

6,0

egzamin

O

Informatyka

30

5,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

BHK

5

-

zaliczenie

O

Przedmiot

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK I :

F

student wybiera jeden przedmiot
Psychospołeczne aspekty ochrony własności intelektualnej

15

3,0

egzamin

F

Media w Polsce i na świecie

15

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Informatyka

30

5,0

zaliczenie

O

Wprowadzenie do prawa cywilnego

45

7,0

egzamin

O

Podstawy postępowania cywilnego

30

4,0

egzamin

O

Elementy prawa gospodarczego

30

4,0

egzamin

O

Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej

45

7,0

egzamin

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Semestr 2
Przedmiot

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK II :

F

student wybiera jeden przedmiot
Podstawy prawa prywatnego międzynarodowego

30

5,0

egzamin

F

Wprowadzenie do prawa europejskiego

30

5,0

egzamin

F

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK III :

F

student wybiera jeden przedmiot
Elementy prawa ﬁnansowego i podatkowego

15

3,0

egzamin

F

Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego

15

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych

45

7,0

egzamin

O

Prawo autorskie i prawa pokrewne

45

7,0

egzamin

O

Prawo prasowe, radiofonii i telewizji

45

7,0

egzamin

O

Ochrona konkurencji

30

6,0

egzamin

O

Lektorat z języka obcego

30

-

-

O

Praktyka (6 m-cy)

540

18,0

zaliczenie

O

Przedmiot

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK IV :

F

student wybiera jeden przedmiot
Marketing innowacji

15

3,0

zaliczenie

F

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty

15

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo wzorów przemysłowych

30

5,0

egzamin

O

Prawo znaków towarowych

45

7,0

egzamin

O

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

30

5,0

egzamin

O

Ochrona konsumentów

45

7,0

egzamin

O

Lektorat z języka obcego

30

-

-

O

Praktyka (6 m-cy)

540

18,0

zaliczenie

O

Semestr 4
Przedmiot

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK V :

F

student wybiera jeden przedmiot
Prawo reklamy

15

3,0

zaliczenie

F

Karnoprawna ochrona własności intelektualnej

15

3,0

zaliczenie

F

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK VI :

F

student wybiera jeden przedmiot
Copyright law

15

3,0

zaliczenie

F

Industrial property law

15

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

45

6,0

egzamin

Semestr 5
Przedmiot
Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo nowych technologii a prawo autorski

30

4,0

egzamin

O

Praktyka (6 m-cy)

540

18,0

zaliczenie

O

Seminarium licencjackie

15

-

-

O

Lektorat z języka obcego

30

-

-

O

Przedmiot

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK VII :

F

student wybiera jeden przedmiot
Etyka w dziennikarstwie

30

4,0

zaliczenie

F

Ochrona danych osobowych. Ochrona prywatności

30

4,0

zaliczenie

F

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK VIII :

F

student wybiera dwa przedmioty z grupy
Postępowanie przed Urzędem Patentowym i sądami adm.

15

3,0

zaliczenie

F

Wycena własności intelektualnej

15

3,0

zaliczenie

F

Zastosowania informatyczne w dziedzinie własności intelektualnej 15

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo a Internet

30

4,0

egzamin

O

Zarządzanie wiedzą

45

6,0

egzamin

O

Praktyka (6 m-cy)

540

18,0

zaliczenie

O

Seminarium licencjackie

15

14,0

zaliczenie

O

Lektorat z języka obcego

30

8,0

egzamin

O

Semestr 6
Przedmiot

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK IX :

F

student wybiera jeden przedmiot
Umowy w obrocie własnością intelektualną

30

4,0

zaliczenie

F

Własność intelektualna w działaności marketingowej i kulturalnej

30

4,0

zaliczenie

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Historyczny rozwój prawa i doktryn politycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.110.5cac82c47d3d3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie historycznej ewolucji wybranych instytucji prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa prywatnego,
umiejętność rozpoznania i interpretacji kierunków zmian w systemach prawnych we współczesnej Europie,
zapoznanie z terminologią prawniczą i jej ewolucją w czasie.

C2

Wyposażenie uczestników wykładu w narzędzia krytyczno-interpretacyjne, umożliwiające im zrozumienie jak
w perspektywie historycznej zmieniało się myślenie polityczne i jakie są praktyczne, współczesne następstwa
sporów intelektualnych wokół takich pojęć i instytucji, jak: demokracja, sprawiedliwość, własność i władza.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znajomość podstawowych kierunków ewolucji prawa,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa prywatnego.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W03

egzamin pisemny

W2

znajomość terminów z zakresu dziejów prawa
i doktryn politycznych.

PWI_K1_W02,
PWI_K1_W03

egzamin pisemny

W3

znajomość w podstawowym stopniu najważniejszych
instytucji z zakresu kształtowania się prawa sądowego
(cywilne, karne, postępowanie sądowe) oraz
ustrojowego (dzieje instytucji ustrojowych), a także
doktryn politycznych i prawnych.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W02,
PWI_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność poprawnej identyﬁkacji oraz interpretacji
kierunków ewolucji prawa i jego podstawowych
instytucji.

PWI_K1_U05

egzamin pisemny

U2

rozumienie i umiejętność określenia oraz
ukształtowania swojej relacji z instytucjami
państwowymi i społecznymi, odznaczające się
zrozumieniem i tolerancją wobec innych poglądów
i postaw.

PWI_K1_U05,
PWI_K1_U10

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

konsultacje

10

analiza źródeł historycznych

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład w części doktrynalnej zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami z
zakresu myśli politycznej w ich rozwoju historycznym, takimi jak demokracja,
sprawiedliwość, władza i własność. Oprócz różnic teoretycznych wyjaśnione
zostają praktyczne konsekwencje: społeczne, polityczne i prawne, towarzyszące
wyborowi pojęcia wywodzącego się z konkretnej tradycji doktrynalnej;
analizowane przykłady odnoszą się nie tylko do kontekstu historycznego, ale
obejmują również współczesne zagadnienia związane z każdym z omawianych
pojęć politycznych.

W2, W3, U2

2.

W zakresie dziejów prawa celem przedmiotu jest ukazanie najważniejszych
elementów kształtowania się oraz kierunków rozwoju prawa ze szczególnym
uwzględnieniem instytucji prawa prywatnego oraz kształtowania się systemu
ochrony własności intelektualnej. W toku wykładu akcentowane są w
szczególności momenty zwrotne w dziejach prawa w postaci najważniejszych
kodyﬁkacji i ich znaczenie dla rozwoju prawa.

W1, W2, W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru (40 pytań), czas trwania
egzaminu: 25 minut. Możliwość przystąpienia do egzaminu
przedterminowego dla osób regularnie uczestniczących w wykładzie.
Studenci, którzy opuścili nie więcej niż dwa wykłady w ciągu semestru
uzyskają 4 punkty bonusowe doliczane do wyniku egzaminu. Nie ma
możliwości przepisania oceny na podstawie egzaminów zaliczonych z
przedmiotów pokrewnych na kierunkach: prawo i administracja.
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Wprowadzenie do systemu prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.110.5cac82c47e74a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie siatki pojęciowej oraz
fundamentalnych zagadnień nauk prawnych, systemu prawa, obowiązywania prawa, tworzenia prawa, wykładni
prawa, stosowania prawa oraz teorii państwa prawnego wraz z wprowadzeniem do problematyki ustrojowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

24 / 156

W1

student charakteryzuje podstawowe koncepcje
tworzenia prawa oraz objaśnia poszczególne elementy
różnych trybów tworzenia prawa, ze szczególnych
uwzględnieniem trybu ustawodawczego

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

student zna kategorie źródeł prawa oraz
charakteryzuje poszczególne typy źródeł prawa
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym
źródła prawa Unii Europejskiej

PWI_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

student charakteryzuje zasady wyznaczające treść
pojęcia państwa prawnego oraz problematykę
instytucjonalnych gwarancji państwa prawnego

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W4

student zna fundamentalne zasady ustrojowe
Rzeczpospolitej Polskiej oraz zadania i kompetencje
najważniejszych organów władzy ustawodawczej,
wykonawczej oraz sądowniczej

PWI_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W5

student zna fundamentalne pojęcia oraz zasady
poszczególnych dziedzin i gałęzi prawa materialnego
oraz procesowego

PWI_K1_W03,
PWI_K1_W04,
PWI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W6

student charakteryzuje najważniejsze koncepcje,
pojęcia i problemy w zakresie zagadnień
obowiązywania prawa, tworzenia prawa, systemu
PWI_K1_W01
prawa, źródeł prawa, języka prawa, interpretacji prawa
oraz stosowania prawa

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student prawidłowo posługuje się terminologią nauk
prawnych oraz terminologią związaną
z poszczególnymi dziedzinami i gałęziami prawa

PWI_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

przeprowadzić rozumowania prawnicze w zakresie
rozwiązywania problemów walidacyjnych,
interpretacyjnych oraz subsumpcyjnych w różnych
gałęziach prawa, w tym konstruować oraz oceniać
argumentację prawniczą

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3

dokonać oceny wybranych działań organów władzy
państwowej w świetle standardów konstytucyjnych,
w szczególności w świetle zasady państwa prawnego

PWI_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

PWI_K1_K07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnego poszerzania wiedzy prawniczej oraz
do indywidualnej lub zespołowej pracy nad
zagadnieniami prawnymi, w granicach wyznaczonych
przez normy prawne i etyczne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie referatu

4

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

71

przygotowanie do ćwiczeń

30

analiza aktów normatywnych

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

I. Tworzenie prawa – podstawowe pojęcia
1. Pojęcie i modele tworzenia prawa
2. Zagadnienie racjonalnego tworzenia prawa
3. Tworzenie prawa w RP
1.

4. Pojęcie i struktura aktu normatywnego

W1, U1

5. Dyrektywy wewnętrznej i zewnętrznej systematyzacji aktu normatywnego
6. Rola preambuły
7. Dzienniki publikacyjne, pojęcie promulgacji
8. Spór o prawotwórczą rolę sądów w systemie prawa stanowionego na
przykładzie RP

Sylabusy
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II. Źródła prawa
1. Podziały źródeł prawa: fontes iuris oriundi a fontes iuris cognoscendi.
Samoistne i niesamoistne źródła prawa, formalne i materialne źródła prawa,
oﬁcjalne i nieoﬁcjalne źródła prawa
2. Rodzaje źródeł prawa: stanowienie, precedens, umowa, zwyczaj i prawo
zwyczajowe, praktyka prawnicza
3. Źródła prawa powszechnie obowiązującego w Polsce na tle Konstytucji.
• Konstytucja jako akt normatywny, jego charakterystyka i znaczenie ustrojowe.
Uchwalanie i procedura zmian. Rewizja i interpretacja konstytucji – perspektywa
polska i porównawcza.
2.

• Naczelne zasady ustroju RP: a) zasada suwerenności narodu, b) zasada
demokracji przedstawicielskiej/ formy demokracji bezpośredniej, c) zasada
demokratycznego państwa prawnego, d) zasada decentralizacja władzy
publicznej, e) zasada pluralizmu politycznego, f) konstytucyjne gwarancje praw i
wolności jednostki, g) przyjazne otwarcie na prawo międzynarodowe i współpracę
międzynarodową, h) zasada państwa jednolitego i niepodzielnego, i) zasada
podziału władzy;

W2, U2

• System źródeł prawa. Konstytucja, ustawy konstytucyjne, ratyﬁkowane umowy
międzynarodowe – ich rodzaje, ustawy, rozporządzenia i zarządzenia, akty prawa
miejscowego.
4. Źródła prawa w UE. Orzecznictwo ETS jako źródło prawa
5. Relacja prawa państw członkowskich i prawa UE
III. Podstawy prawa ustrojowego:
1. Organy władzy ustawodawczej: Sejm i Senat. Zasady i tryb wyboru, relacje
pomiędzy organami, struktura wewnętrzna. Funkcja ustawodawcza, procedura
budżetowa, funkcja kontrolna, funkcja kreacyjna Sejmu i Senatu;

3.

2. Organy władzy wykonawczej: a) Prezydent RP. Pozycja ustrojowa. Wybory,
funkcje i kompetencje: zewnętrzne i wewnętrzne. Kompetencje nominacyjne.
Weto prezydenckie. Rola Prezydenta jako głowy państwa. Kompetencje dotyczące
sił zbrojnych i bezpieczeństwa narodowego. Kancelaria Prezydenta i Biuro
Bezpieczeństwa Narodowego. Problem odpowiedzialności Prezydenta; b) Rada
Ministrów i administracja rządowa. Procedura formowania rządu, kompetencje.
Rola i kompetencje Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesów. Minister i
ministerstwa. Rządowe akty normatywne. Odpowiedzialność parlamentarna i
konstytucyjna Rady Ministrów;

W3, W4, U3

3. Organy władzy sądowniczej: sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy
wojskowe, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu;
IV. System prawa
1. Poziome i pionowe uporządkowanie systemu prawa
4.

2. Podziały systemu prawa i ich geneza

W6

3. Spójność i zupełność systemu prawa
4. Elementy systemu prawa – możliwe ujęcia; system prawa a system źródeł
prawa

Sylabusy
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V. Obowiązywanie prawa
1. Tetyczne, aksjologiczne, socjologiczne i prawnicze koncepcje obowiązywania
prawa
2. Obowiązywanie prawa w aspekcie terytorialnym i czasowym
5.

W6, U2
3. Obowiązywanie prawa a stosowalność prawa
4. Derogacja i reguły derogacyjne
5. Kolizje pomiędzy różnymi typami norm; pojęcie reguły i pojęcie zasady. Reguły
II stopnia, ważenie wartości
VI. Stosowanie prawa
1. Pojęcie stosowania prawa
2. Sądowy i administracyjny model stosowania prawa

6.

W6, U2
3. Decyzyjny model stosowania prawa
4. Argumentacyjny model stosowania prawa. ADR, mediacja
5. Dyskrecjonalność sędziowska i uznanie administracyjne
VII. Interpretacja prawnicza
1. Pojęcie interpretacji i wykładni prawa
2. Hermeneutyka prawnicza. Interpretacja prawnicza jako szczególny rodzaj
interpretacji tekstu
3. Teorie wykładni prawa

7.

4. Klaryﬁkacyjna i derywacyjna koncepcja wykładni

W6, U2

5. Ideologie wykładni prawa
7. Dyrektywy wykładni – katalog
8. Odrębności wykładni w różnych gałęziach prawa
9. Wykładnia prowspólnotowa a pytanie prejudycjalne
10. Wykładnia zgodna z Konstytucją i prawem międzynarodowym

Sylabusy
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VIII. Wprowadzenie do prawa materialnego
1 Pojęcie prawa materialnego
2 Charakterystyka stosunku materialno prawnego
3 Systematyka pozioma prawa materialnego – obraz współczesny
4 Prawo publiczne a prawo prywatne
5. Deﬁnicja prawa prywatnego
6. Prawo prywatne a prawo cywilne
8.

W5, U1, K1
7. Zasady prawa prywatnego
8. Pojęcie administracji publicznej
9. Źródła prawa administracyjnego
10. Zasady prawa administracyjnego
11. Podmioty prawa administracyjnego
12. Prawo karne jako prawo publiczne
13. Zasady prawa karnego
IX. Wprowadzenie do prawa procesowego – aspekt instytucjonalny
1. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości
2. Organizacja sądów powszechnych
3. Sąd Najwyższy, sądy administracyjne
4. Sądy wspólnotowe i międzynarodowe

9.

5. Ścieżka instancji (przykłady) – wraz z postępowaniem przed TSUE w trybie
pytania prejudycjalnego

W5, U1, U3, K1

6.System organów państwowych a status jednostki.
Instytucje i procedury ochrony praw i wolności:
a) rola sądów (powszechnych i administracyjnych);
b) Rzecznik Praw Obywatelskich;
c) skarga konstytucyjna;
d) Rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
e) Sądowa kontrola administracji publicznej (zakres, formy, główne procedury –
aspekty konstytucyjne)
X. Wprowadzenie do prawa procesowego – aspekt przedmiotowy
1. Pojęcie prawa proceduralnego i pojęcie procesu
10.

2. Stosunek procesowy – charakterystyka

W5, U1, K1

3. Pojęcie organu procesowego, czynności procesowej, pisma procesowego
4. Pojęcie zasad procesowych

Sylabusy
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XI. Państwo prawa a wymiar sprawiedliwości
1. Historia pojęcia państwa prawa i współczesna postać tej koncepcji
11.

W3, U3, K1
2. Zasady składające się na treść państwa prawa na przykładzie Konstytucji RP
3. Instytucjonalne gwarancje państwa prawa
XII. Dodatkowa problematyka ustrojowa
1. Najwyższa Izba Kontroli: organizacja, funkcje i kompetencje;
2. Konstytucyjne organy ﬁnansów publicznych: Narodowy Bank Polski, Rada
Polityki Pieniężnej. Art. 217 Konstytucji i jego konsekwencje prawne;

12.

W3, W4, U3, K1

3. Kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
4. Zasady konstytucyjne samorządu terytorialnego, jego struktura i status prawny
(konstytucyjny) organów samorządowych

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru obejmującego 40 pytań.

ćwiczenia

Dopuszczenie do egzaminu warunkowane zaliczeniem ćwiczeń, ćwiczenia
zaliczenie pisemne zaliczane na podstawie oceny aktywności oraz periodycznych kolokwiów,
a także prac pisemnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest obecność studenta na ćwiczeniach.

Sylabusy
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Filozoﬁa prawa i etyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.110.5cac82c47ﬀee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami ﬁlozoﬁcznoprawnymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

znaczenie podstawowych pojęć ﬁlozoﬁcznych oraz
ﬁlozoﬁcznoprawnych związanych z prawem autorskim,
prawem własności intelektualnej, prawem cywilnym
i administracyjnym.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W14

egzamin pisemny
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W2

specyﬁkę systemu prawa i jego relacje z innymi
systemami normatywnymi, ze szczególnym
uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa własności
intelektualnej, prawa cywilnego i administracyjnego.

PWI_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się podstawowymi metodami prawniczymi:
analizą i argumentacją.

PWI_K1_U02,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny

U2

dokonać krytycznej analizy problemu oraz
argumentować za swoim stanowiskiem.

PWI_K1_U10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwiązywania problemów z zakresu etyki prawniczej,
w tym problemów dotyczących własności
intelektualnej i praw pokrewnych.

PWI_K1_K06, PWI_K1_K07 egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

41

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
116

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.

Podstawy ﬁlozoﬁi prawa: spór o pojęcie prawa, pozytywizm i nonpozytywizm,
naturalizm i antynaturalizm, biologiczne podstawy prawa, ﬁlozoﬁcznoprawne
ujęcia prawa własności intelektualnej

W1, W2

2.

Wokół metody prawniczej: logika prawnicza, metody analizy w prawie, teorie
argumentacji prawniczej, hermeneutyka prawnicza, własność intelektualna z
perspektywy epistemologicznej

U1, U2

3.

Etyka i bioetyka prawnicza: źródła sporów etycznych, pojęciowe podstawy etyki,
typy argumentacji etycznej

U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin w formie testu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań.

Sylabusy
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Podstawy ekonomii z elementami zarządzania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.110.5cac82c48197f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znajomość i poprawne posługiwanie się
w podstawowym (propedeutycznym) zakresie
terminologią z zakresu ekonomii:

PWI_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

rozumienie reguł cenowego mechanizmu rynkowego jego ograniczeń i motywów, które kierują
postępowaniem przedsiębiorstw i konsumentów

PWI_K1_W04,
PWI_K1_W07,
PWI_K1_W08,
PWI_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

Sylabusy
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W3

znajomość roli państwa w gospodarce oraz zasad
i celów ingerencji państwa w gospodarkę w celu
ochrony uczciwej konkurencji, ochrony ekonomicznie
słabszej strony wymiany handlowej, zapewnienia
opłacalności działalności innowacyjnej

PWI_K1_W04,
PWI_K1_W07,
PWI_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

znajomość procesu zarządzania, praw organizacji
i zarządzania, struktur organizacyjnych i wybranych
koncepcji zarządzania

PWI_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

znajomość podstawowych etapów rozwoju myśli
ekonomicznej i podstawowych pojęć
makroekonomicznych

PWI_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność myślenia kategoriami całej gospodarki
oraz gospodarki powiązanej z gospodarką światową

PWI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

umiejętność porównywania systemów ekonomicznych
i gospodarek

PWI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

umiejętność uzasadnienia własnych poglądów
na kwestię zakresu i zasad ingerencji państwa
w gospodarkę

PWI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

PWI_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumienie miejsca własności intelektualnej
w zasobach przedsiębiorstwa

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

85

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia ekonomiczne

W1

2.

Rola państwa w gospodarce

W1, W2, W3, U3

3.

Teoria wyboru konsumenta

W1, W2

4.

Teoria wyboru przedsiębiorstwa

W1, W2, W4, K1

5.

Równowaga rynku

W1, W2

6.

Struktury rynkowe

W1, W2, W3, K1

7.

Struktury organizacyjne i wybrane koncepcje zarządzania

W4

8.

Podmioty działalności rynkowej

W1, W2, W4

9.

Wybrane szkoły ekonomiczne

W2, W3, W5, U1, U2, U3

10.

Rynek kapitałowy

W1, W5, U1, U2

11.

Pieniądz, system płatniczy i system bankowy

W1, W5, U1, U2

12.

Inﬂacja, polityka pieniężna, bank centralny

W1, W5, U1, U2

13.

Polityka właścicielska i prywatyzacja

W1, W3, U1, U2, U3

14.

Systemy walutowe

W5, U1, U2

15.

Handel międzynarodowy

W1, W5, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

test wielokrotnego wyboru 30 pytań, czas trwania - 30 minut Skala ocen:
0-14 pkt. - 2.0 15-17 pkt - 3.0 18-20 pkt - 3.5 21-24 pkt - 4.0 25-27 pkt 4.5 28-30 pkt - 5.0

zaliczenie

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach i aktywności. Zaliczenie
zwalnia z części egzaminu obejmującej pytania z zakresu problematyki
poruszanej na ćwiczeniach. W oparciu o obecności i aktywność ustalana
jest liczba punktów (od 0 do 20), która następnie dodawana jest do liczby
punktów uzyskanej z egzaminu w zakresie części wykładowej. Suma
stanowi wynik egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa, na wykładach nieobowiązkowa. Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Informatyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.130.5ca756b7a883c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0612Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć warsztatowych jest przekazanie praktycznych informacji i umiejętności o systemach
i oprogramowaniach wprowadzanych w administracji państwowej na podstawie ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz umiejętności korzystania i posługiwania się
przykładowym oprogramowaniem stosowanym w jednostkach administracji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

PWI_K1_W08,
ma wiedzę o zastosowaniach technologii informacyjnoPWI_K1_W12,
komunikacyjnych w zarządzaniu organizacjami
PWI_K1_W15

zaliczenie

W2

posiada teoretycznie podbudowaną wiedzę niezbędną
do rozumienia architektury, projektowania i rozwijania
systemów informatycznych w organizacjach

PWI_K1_W08,
PWI_K1_W12,
PWI_K1_W15

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

uzyskanie praktycznych umiejętności właściwego
opracowywania, konstruowania i przetwarzania
tekstów ze szczególnym uwzględnieniem aktów
prawnych i dokumentacji Urzędów Administracji
Publicznej

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06

zaliczenie

U2

uzyskanie praktycznych umiejętności wykorzystywania PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
podstawowych metod pozyskiwania i przetwarzania
PWI_K1_U06
tekstów prawnych

zaliczenie

U3

uzyskanie praktycznych umiejętności korzystania
z nowoczesnych technik elektronicznych w pracy
w administracji, wyszukiwania potrzebnych informacji,
oraz uzupełniania nabytej wiedzy

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06

zaliczenie

U4

uzyskanie umiejętności przedstawienia posiadanych
wiadomości w formie ustnej i pisemnej (wystąpienia
na zajęciach, prezentacje komputerowe)

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potraﬁ
inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób, umie wykorzystać w tym celu podstawowe
narzędzia informatyki

PWI_K1_K01, PWI_K1_K02 zaliczenie

K2

prawidłowo identyﬁkuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywaniem zawodu

PWI_K1_K01, PWI_K1_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

wykonanie ćwiczeń

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy obsługi komputera (praca w systemie Windows , środowisko znakowe i
graﬁczne, praca w sieci lokalnej, dyski sieciowe, ochrona antywirusowa,
oprogramowanie wspomagające). Zaawansowana edycja tekstów (np.
opracowywanie dużych dokumentów, style, graﬁka, szablony, formularze,
korespondencja seryjna) EDI – Elektroniczna Dystrybucja Informacji, format XML
Edytor Aktów Prawnych XML (podstawy pracy z edytorem, opracowywanie
projektów aktów prawnych, aktualizacja istniejących aktów) Przygotowywanie
prezentacji multimedialnej Internet (zaawansowane korzystanie z serwisów
wyszukiwawczych, "ukryty Internet", zasady używania poczty elektronicznej,
zasady bezpieczeństwa, ochrona przed niechcianą korespondencją),
wyszukiwanie i korzystanie z zawartości rejestrów państwowych Podpis cyfrowy
(zasady, podpisywanie i weryﬁkacja dokumentów)

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
laboratoryjne, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie. Dopuszczenie do zaliczenia na podstawie aktywnej obecności
na ćwiczeniach Zaliczenie pisemne podczas którego student rozwiązuje na
komputerze zadane zagadnienia. Zapisy na zaliczenie za pośrednictwem
systemu USOS. Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do
zaliczenia przedterminowego organizowanego na ostatnim wykładzie.
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Psychospołeczne aspekty ochrony własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.110.5cac82c486a05.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie studentom podstawowych koncepcji teoretycznych i pojęć z zakresu psychologii społecznej
w nawiązaniu do zagadnień ochrony własności intelektualnej oraz funkcjonowania nowych mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W02

egzamin pisemny
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W2

rozumie podstawowe mechanizmy psychospołeczne
związane ze sferą ochrony własności intelektualnej
i konkurencji.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W02,
PWI_K1_W04

egzamin pisemny

W3

rozumie potrzebę rozpowszechnienia wśród obywateli
wiedzy na temat prawa własności intelektualnej
i ochrony konkurencji.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W02,
PWI_K1_W04

egzamin pisemny

PWI_K1_U05,
PWI_K1_U09

egzamin pisemny

PWI_K1_K07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić interdyscyplinarną analizę zagadnień
z zakresu prawa własności intelektualnej i ochrony
konkurencji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów przestrzegać norm prawa
autorskiego oraz szanować zasady etyki zawodowej,
zasady współżycia społecznego.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

51

przygotowanie referatu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot i metody psychologii społecznej. Behawiorystyczna, psychodynamiczna
i poznawcza koncepcja człowieka.

W1, W2, U1

2.

Świadomość prawna, czyli o przyczynach społecznej akceptacji dla naruszeń
prawa własności intelektualnej.

W2, W3, U1, K1

3.

O wywieraniu wpływu, czyli jak przekonać obywateli do kupowania czegoś, co
mogą mieć za darmo.

W2, W3, U1

4.

Mechanizmy psychologiczne w reklamie.

W2, W3, U1

5.

O znakach towarowych inaczej, czyli psychologiczne aspekty kreowania marki.

W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test jednokrotnego wyboru. Studenci mogą nadto uzyskać punkty za
aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Media w Polsce i na świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.110.5cac82c488520.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta uporządkowanej wiedzy na temat funkcjonowania mediów
we współczesnym społeczeństwie w Polsce oraz w wybranych krajach i regionach świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada wiedzę na temat znaczenia mediów,
funkcjonowania systemów medialnych, relacji
pomiędzy systemami prawnymi, społecznymi,
politycznymi i medialnymi

PWI_K1_W09

egzamin pisemny

PWI_K1_U05

egzamin pisemny

PWI_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zdobywać i analizować informacje na temat
współczesnych przekształceń na rynkach medialnych
oraz krytycznie je interpretować.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student gotów jest - mając świadomość dynamicznych
zmian zachodzących na rynku medialnym - stale
uzupełniać i aktualizować swoją wiedzę z tego
zakresu.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Najważniejsze tendencje na rynku prasowym (koncentracja, jej rodzaje,
przeciwdziałanie negatywnym skutkom koncentracji – regulacje prawne, subsydia
prasowe, największe koncerny prasowe, prasa elektroniczna, prasa bezpłatna)

W1

2.

Charakterystyka rynków medialnych wybranych krajów w aspekcie społecznym,
politycznym, prawnym: USA, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy

W1

3.

Media globalne – charakterystyka największych agencji informacyjnych (AP, AFP,
Reuters, Bloomberg), stacji telewizyjnych typu all news (CNN International, BBC
World, Al Jazeera), radiowych programów dla zagranicy (Voice of America, BBC
World Service, Radio France International)

U1

4.

Geneza oraz główne etapy przemian współczesnego rynku mediów w Polsce po
1989 roku.

U1

Sylabusy
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Współczesny układ sił na polskim rynku prasowym (prasa codzienna i
segmentyzacja czasopism), rozwój radiofonii publicznej i komercyjnej, rozwój i
rywalizacja kanałów telewizji naziemnej, kablowej, satelitarnej i internetowej
(publicznej i komercyjnej), wpływ nowych technologii na media tradycyjne.

5.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin w formie pisemnej (warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie
poprawnej odpowiedzi na minimum 60% pytań) Obecność na przynajmniej
50% wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana obecność na przynajmniej 50% wykładów

Sylabusy
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Wprowadzenie do prawa cywilnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.120.5cac82c48cd7a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem
konstrukcji prawnych mających znaczenie dla praw własności intelektualnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

46 / 156

W1

wiedza o pojęciach jakimi posługują się nauki
społeczne oraz pojęciach jakimi posługuje się nauka
prawa cywilnego, o ewolucji systemu prawa
cywilnego, o systemie prawa cywilnego polskiego
na tle systemów prawnych innych państw,
o strukturze polskiego systemu prawa cywilnego oraz
o relacjach pomiędzy różnymi gałęziami prawa,
podstawowa znajomość szczegółowych zagadnień
prawa cywilnego

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W02

egzamin pisemny

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

znajomość znaczenia i funkcji systemu prawa
cywilnego w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu
konﬂiktów społecznych, znajomość metod
prawniczych – analizy, argumentacji i interpretacji,
podstawowych metod uzyskiwania niezbędnych
danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych,
profesjonalnych narzędzi dla zdobywania informacji
prawniczych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

umiejętność wyjaśnienia procesu stosowania prawa,
wyjaśnienia naruszenia prawa, wiedza o zmienności
norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy
o nich

PWI_K1_K01,
egzamin pisemny
PWI_K1_K04, PWI_K1_K07

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

61

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

34

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot obejmuje wstęp do systemu prawa cywilnego, w tym zagadnienia jego
systematyki, znaczenia prawa cywilnego jako gałęzi prawa regulującej stosunki
cywilnoprawne, metodologii stosowania prawa cywilnego, podstawowe zasady
tego prawa. W ramach kierunku studiów szczegółowa problematyka wykładu
poświęcona będzie przede wszystkim zagadnieniom części ogólnej prawa
cywilnego, w tym osób wraz z ochroną dóbr osobistych, czynności prawnych,
rodzajów stosunków prawnych, pełnomocnictwa, a także zobowiązaniom z
wyszczególnieniem umowy, deliktu jako źródeł zobowiązań. Ponadto w ramach
wykładu zostanie przedstawione prawo spadkowe z uwzględnieniem praw twórcy
w ramach regulacji dziedziczenia, jak również prawo rzeczowe – w zakresie
istotnym z perspektywy własności intelektualnej. Niezależnie od tego zostanie
przedstawiona problematyka ochrony konsumenta i stosunków gospodarczych
jako zagadnienie stosunków prawnych objętych szczególną regulacją ze względu
na podmiot.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
ponad połowa punktów
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
test umożliwiający podwyższenie oceny

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Podstawy postępowania cywilnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.120.5cac82c48e78a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Zasady postępowania cywilnego Podmioty
postępowania cywilnego Przedmiot postępowania
cywilnego Czynności procesowe i czynności organu
procesowego Przebieg postępowania cywilnego
Rodzaje orzeczeń Przebieg postępowania
egzekucyjnego

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W02,
PWI_K1_W04,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W08,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W12,
PWI_K1_W13,
PWI_K1_W14,
PWI_K1_W15

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

Określić przedmiot żądania Sporządzić pismo
procesowe wyrażające jego żądanie

U1

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Dokonać oceny określonego stanu faktycznego
na gruncie prawa materialnego i postępowania
sądowego

K1

PWI_K1_K01,
PWI_K1_K05,
egzamin pisemny
PWI_K1_K06, PWI_K1_K07

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie projektu

30

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

1.

Struktura sądownictwa w Polsce
Zasady przebiegu postępowania rozpoznawczego
Zasady przebiegu postępowania wykonawczego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

test 15 pytań (test jednokrotnego wyboru), poprawność rozwiązania testu
na poziomie 60% oraz kazusu poprawność rozwiązania kazusu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Prawo materialne cywilne - uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Elementy prawa gospodarczego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.120.5cac82c4900cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności
dotyczących pojęcia prawa gospodarczego, zasad nim rządzących, zasad zawierania umów w obrocie
gospodarczym, prawa spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada wiedzę z zakresu podstaw prawa
gospodarczego obejmujących takie kwestie jak pojęcie
prawa gospodarczego, źródła tego prawa, zasady
zawierania umów, zasady rządzące prawem
gospodarczym, spółki osobowe i kapitałowe prawa
handlowego.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W15

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić funkcje oraz ekonomiczne uwarunkowania
prawa gospodarczego i handlowego.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U04

egzamin pisemny

U2

rozstrzygać przypadki z zakresu prawa spółek.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny

U3

formułować pisemne i ustne wypowiedzi prawnicze
z zakresu obrotu gospodarczego.

PWI_K1_U05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zrozumienia funkcji oraz ekonomicznych uwarunkowań PWI_K1_K01,
egzamin pisemny
prawa gospodarczego i handlowego.
PWI_K1_K04, PWI_K1_K07

K2

student rozumie potrzebę poszukiwania materiału
normatywnego i doktrynalnego z zakresu prawa
gospodarczego i handlowego.

PWI_K1_K01, PWI_K1_K03 egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

20

uczestnictwo w egzaminie

1

analiza aktów normatywnych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
111

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i zasady prawa gospodarczego

W1

2.

Zawieranie umów w obrocie gospodarczym

W1, U1, U2, U3, K1, K2

3.

Spółki osobowe (jawna, komandytowa, komandytowo - akcyjna, partnerska).

W1, U1, U2, U3, K1, K2

4.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

5.

Spółka akcyjna.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej.

ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegająca na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu.

Sylabusy
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Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.120.5cac82c491aad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i zasadami ochrony własności intelektualnej, których rozwinięcie
nastąpi w ramach kolejnych lat studiów. W czasie wykładu zostanie zwrócona uwaga na przedmiotowy zakres
ochrony, zróżicowany system i zasady ochrony; zapoznanie z podstawowymi regulacjami prawnymi z zakresu
prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej wynikającymi z konwencji międzynarodowych, prawa
unijnego oraz polskiego ustawodawstwa ze wskazaniem przykładowych orzeczeń sądów polskich a także
Trybunału Sprawiedliwości UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia, regulacje i instytucje z zakresu
prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa
własności przemysłowej, prawa autorskiego;
w szczególności zna i rozumie regulacje dotyczące
tego obszaru prawa a także kompetencje organów
w obszarze stanowienia i egzekwowania prawa jak
również konsekwencje naruszenia obowiązujących
norm

PWI_K1_W03,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W10

egzamin pisemny

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować regulacje dotyczące prawa autorskiego,
praw pokrewnych a także prawa własności
przemysłowej w szczególności interpretować
i kwaliﬁkować stany faktyczne, przypisywać im
odpowiednie rodzaje i treści praw a także zasady
uzyskiwania ochrony

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
oraz podwyższania poziomu świadomości prawnej
społeczeństwa w obszarze prawa własności
intelektualnej

PWI_K1_K05,
egzamin pisemny
PWI_K1_K06, PWI_K1_K07

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przeprowadzenie badań literaturowych

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

analiza aktów normatywnych

30

analiza orzecznictwa

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W ramach przedmiotu omawiane są krajowe, międzynarodowe i unijne systemy
prawa własności intelektualnej, wskazana jest rola i znaczenie ochrony własności
intelektualnej. W ramach wykładu przedstawione są podstawowe reguły,
instytucje i procedury w obszarze prawa autorskiego, patentowego, znaków
towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograﬁcznych oraz
podane i omówione przykłady najczęściej spotykanych w praktyce oraz życiu
codziennym wytworów chronionych tymi prawami.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
test jednokrotnego wyboru - 20 pytań + 1 pytanie opisowe, zaliczenie od
13pkt
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
obecność oraz aktywność na ćwiczeniach (przygotowanie referatu lub
prezentacji na wybrany temat) daje możliwość podwyższenia oceny z
egzaminu o 0,5 stopnia

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Podstawy prawa prywatnego międzynarodowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.120.5cac82c495b9c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi problemami związanymi z wielością systemów
prawnych w zakresie prawa prywatnego, czyli z międzynarodowym obrotem prawnym w sprawach cywilnych
(pojęciem jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada wiedzę na temat funkcjonowania
europejskiego międzynarodowego prawa zobowiązań,
zna rodzaje źródeł europejskiego międzynarodowego
prawa zobowiązań oraz potraﬁ tę wiedzę zastosować
do identyﬁkacji i rozwiązania konkretnych problemów.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W05

egzamin pisemny, kazus,
zaliczenie

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06

egzamin pisemny, kazus,
zaliczenie

PWI_K1_K04

egzamin pisemny, kazus,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ pozyskiwać potrzebne informacje z literatury,
baz danych i innych źródeł zwłaszcza pod kątem
stosowania prawa obcego oraz potraﬁ integrować
uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji
i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz
formułować opinie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest otwarty do podejmowania kontaktów społecznych
i zawodowych w zakresie stosowania prawa obcego.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

21

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

analiza orzecznictwa

20

analiza aktów normatywnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
131

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.

I. Wprowadzenie (pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego, źródła prawa
prywatnego międzynarodowego i ich wzajemny stosunek, prawo prywatne
międzynarodowe a prawo Unii Europejskiej, rola Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w rozwoju prawa prywatnego międzynarodowego, instytucje części
ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego).

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

II. Prawo właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa cywilnego - zobowiązania i
własność intelektualna (rozporządzenie Rzym I i Rzym II, ustawa PPM z 2011 r.)

W1, U1, K1

3.

III. Międzynarodowa właściwość sądów oraz uznawanie i wykonywanie
zagranicznych orzeczeń - zobowiązania i własność intelektualna (KPC,
rozporządzenie Bruksela I bis).

W1

4.

IV. Prawo jednolite na gruncie umów międzynarodowych - wzmianka

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie wykładu: egzamin pisemny składający się z jednego
egzamin pisemny, kazus pytania, na które należy udzielić odpowiedzi opisowej oraz z jednego
kazusu.

zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń jest obowiązkowe. Zaliczenie ćwiczeń następuje
poprzez aktywny udział w zajęciach (dyskusja, rozwiązywanie
kazusów, analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej) oraz przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienia
przed innymi uczestnikami zajęć. Prezentacja jest przygotowana na
podstawie materiałów przesłanych przez prowadzącego oraz
zebranych samodzielnie.

60 / 156

Wprowadzenie do prawa europejskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.120.5cac82c49776b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady integracji europejskiej w ramach UE.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W06

egzamin pisemny

W2

pojęcie prawa UE, jego źródła oraz system
instytucjonalny UE.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W06

egzamin pisemny

W3

zasady dotyczące relacji pomiędzy prawem unijnym
a prawem polskim oraz mechanizmy rozstrzygania
kolizji.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W06

egzamin pisemny

W4

postępowania prowadzone przed Trybunałem
Sprawiedliwości.

PWI_K1_W06

egzamin pisemny

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

znaleźć właściwe źródła prawa unijnego oraz
zastosować przepisy prawa UE.

PWI_K1_U02,
PWI_K1_U04

egzamin pisemny

U2

zastosować właściwe mechanizmy kolizji w przypadku
rozbieżności pomiędzy prawem UE a prawem polskim.

PWI_K1_U02,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny

U3

odnaleźć, analizować i wykorzystać przy interpretacji
prawa polskiego, implementującego prawo UE,
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U04

egzamin pisemny

PWI_K1_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzegania prawa tworzonego przez ustawodawcę
unijnego.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

20

analiza orzecznictwa

30

rozwiązywanie zadań

20

rozwiązywanie kazusów

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do zajęć

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Model integracji europejskiej.
2. Przekazanie kompetencji ustawodawczych instytucjom UE oraz podjęcie
zobowiązania do lojalnej współpracy między państwami członkowskimi.
3. Instytucje UE.
4. Źródła prawa UE.
5. Prawo pierwotne UE:
a) Traktat o funkcjonowaniu UE oraz Traktat o UE,
b) Karta Praw Podstawowych,
c) zasady ogólne.
6. Prawo pochodne UE:
a) umowy międzynarodowe,
b) dyrektywy,
c) rozporządzenia,
d) decyzje.
7. Rola orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

W1, W2, U1, K1

2.

1. Zasady stosowania prawa UE.
2. Zasada pierwszeństwa stosowania prawa UE.
3. Zasada bezpośredniego skutku prawa UE.
4. Wykładnia prounijna.
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa
UE.
6. Relacja pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym.
7. Obowiązki sądów krajowych.

W2, W3, U2, K1

3.

1. Rola Trybunału Sprawiedliwości.
2. Procedury przed Trybunałem Sprawiedliwości:
a) pytanie prejudycjalne z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE,
b) skarga na państwo członkowskie z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu UE,
c) skarga dotycząca nieważności aktu prawa UE z art. 263 Traktatu o
funkcjonowaniu UE.

W4, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu kazusu. Szczegółowe zasady
egzaminu określa prowadzący na pierwszym wykładzie.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy.

Sylabusy
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Elementy prawa ﬁnansowego i podatkowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.120.5cac82c49af29.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znajomość podstawowych pojęć, jakimi operuje się
w prawie ﬁnansowym. Gruntowne wiadomości
o funkcjach, instytucjach, zasadach i normach
ogólnego prawa ﬁnansowego oraz znajomość
szczegółowych zagadnień w obrębie prawa
ﬁnansowego: K_W02 (3), K_W12 (2), K_W13 (3).

PWI_K1_W01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

umiejętność klasyﬁkacji i interpretacji stanów
faktycznych, z którymi są łączone konsekwencje
prawne w sferze prawa ﬁnansowego, a także
umiejętność identyﬁkacji, analizy oraz interpretacji
przepisów prawnych, które można zastosować dla
rozstrzygnięcia problemów z zakresu prawa
ﬁnansowego: K_U08 (2), K_U09 (2).

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02

egzamin pisemny

PWI_K1_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozstrzygania elementarnych problemów z zakresu
prawa ﬁnansowego

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

analiza aktów normatywnych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe instytucje z zakresu Prawa ﬁnansowego, w szczególności prawa
podatkowego i prawa budżetowego

W1, U1, K1

2.

1.Pojęcie podatku i jego konstrukcja (analiza poszczególnych elementów
konstrukcji).
2. Prawo budżetowe: jednostki sektora ﬁnansów publicznych, środki publiczne,
szczegółowość budżetu, równowaga budżetowa

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, test 20 pytań, test jednokrotnego wyboru z punktami
ujemnymi, warunkiem zaliczenia egzaminu - uzyskanie 11 pkt.
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Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.120.5cac82c49cb83.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Prawo własności intelektualnej jest ściśle powiązane z prawem karnym. Naruszenie przepisów ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych zagrożone jest sankcjami karnymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna przepisy prawa karnego i procesowego,
w szczególności powiązane z prawem własności
intelektualnej.

PWI_K1_W10,
PWI_K1_W14

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ określić, czy z naruszeniem norm
prawnych związana jest odpowiedzialność karna, jak
też jak wygląda w podstawowych zarysach przebieg
postępowania karnego.

U1

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do oceny w podstawowym zakresie
stopnia naruszenia norm prawnych i określenia
konsekwencji w zakresie prawa karnego.

K1

PWI_K1_K01,
egzamin pisemny
PWI_K1_K02, PWI_K1_K06

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omawiane będą takie zagadnienia, jak pojęcie przestępstwa i podział
przestępstw. System kar w kodeksie karnym oraz formy popełnienia przestępstw.
Mowa będzie o tak zwanych instytucjach probacyjnych (warunkowe umorzenie
postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary i warunkowe
przedterminowe zwolnienie). W ramach zajęć poruszone zostaną kwestie
dotyczące przedawnienia przestępstw oraz inne zagadnienia.

W1, U1, K1

2.

Student pozna podstawowe kwestie dotyczące przebiegu postępowania karnego,
w tym postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego. Przedmiotem
zajęć będą również podstawowe zasady postępowania karnego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin w formie testowej. Szczegółowe zasady egzaminu są
przedstawiane przez prowadzącego na pierwszym wykładzie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.140.5cac82c4a1521.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem prawnym w zakresie polskiego prawa
patentowego z uwzględnieniem wybranych aspektów międzynarodowej i regionalnej ochrony patentowej oraz
uświadomienie roli i znaczenia przedmiotowej ochrony w działalności twórczej, naukowej, badawczo-rozwojowej,
zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowaniu innowacyjnej gospodarki. Przedmiot wykładu
obejmuje przede wszystkim podstawowe zasady, instytucje i procedury z zakresu prawa patentowego i wzorów
użytkowych, a w szczególności zasady uzyskiwania ochrony, treść praw, podstawowe założenia obrotu prawnego
wskazanymi dobrami własności przemysłowej oraz konsekwencje naruszenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe pojęcia, zasady, instytucje i procedury
z zakresu prawa patentowego i wzorów użytkowych,
a w szczególności zasady uzyskiwania ochrony, treść
praw, podstawowe założenia obrotu prawnego
wskazanymi dobrami własności przemysłowej oraz
konsekwencje naruszenia.

PWI_K1_W03,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W08,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W12,
PWI_K1_W13,
PWI_K1_W14

egzamin pisemny

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować system ochrony patentowej i wzorów
użytkowych, w szczególności interpretować
podstawowe zasady wybranych instytucji prawa
patentowego i prawa ochronnego na wzór użytkowy,
analizować teksty źródłowe z poprawnym
wykorzystaniem siatki pojęciowej oraz klasyﬁkować
stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone
konsekwencje prawne, instytucje i procedury
odnoszące się do zasad uzyskiwania ochrony
dotyczącej wynalazków i wzorów użytkowych, treści
praw i założeń obrotu prawnego wymienionymi
dobrami własności przemysłowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
dotyczącego systemu ochrony patentowej i wzorów
użytkowych.

PWI_K1_K02,
egzamin pisemny
PWI_K1_K05, PWI_K1_K06

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza orzecznictwa

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
205

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Charakterystyka dóbr niematerialnych własności przemysłowej. Prawne
możliwości ochrony dóbr własności przemysłowej. Źródła prawa własności
przemysłowej. Pojęcie wynalazku.Treść i zakres patentu. Ochrona wzorów
użytkowych.

W1

2.

Charakterystyka dóbr niematerialnych własności przemysłowej. Prawne
możliwości ochrony dóbr własności przemysłowej. Ochrona prawami
bezwzględnymi a ochrona na podstawie prawa konkurencji. Źródła prawa
patentowego (prawo międzynarodowe, europejskie, polskie). Pierwszeństwo do
uzyskania ochrony: zwykłe, konwencyjne i wystawowe. Pojęcie wynalazku,
kategorie wynalazków (sposoby, produkty, urządzenia, nowe zastosowania),
przesłanki zdolności patentowej. Wynalazek biotechnologiczny. Wyłączenia od
patentowania. Treść i zakres patentu. Zakres przedmiotowy, czasowy i
terytorialny ochrony. Treść prawa i jego ograniczenia. Wyczerpanie prawa. Prawa
używaczy, licencja przymusowa. Podmiot uprawniony do uzyskania patentu
(wynalazki pracownicze, wynalazki stworzone na zamówienie,
autorstwo/współautorstwo wynalazku). Procedura uzyskania patentu (znaczenie
badań patentowych). Umowy dotyczące patentu (umowa o przeniesienie prawa
pierwszeństwa do uzyskania wynalazku, umowa o przeniesienie patentu, umowa
licencyjna; wnoszenie patentu aportem do spółki). Ochrona patentu i
egzekwowanie praw z patentu (roszczenia z tytułu naruszenia patentu).
Szczególne kategorie ochrony (dodatkowe prawo ochronne na produkty
farmaceutyczne, wynalazki biotechnologiczne; wynalazki implementowane za
pomocą komputera). Ochrona wzorów użytkowych (pojęcie wzoru użytkowego,
przesłanki uzyskania ochrony na wzór użytkowy, zakres prawa na wzór użytkowy).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Szczegółowe warunki zdania egzaminu określa prowadzący na pierwszym
wykładzie.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń ma wpływ na wysokość pozytywnej oceny z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo autorskie i prawa pokrewne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.140.5cac82c4a2ddb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz podstawowymi
regulacjami z tego zakresu wynikającymi z konwencji międzynarodowych, prawa unijnego oraz polskiego
ustawodawstwa; wyjaśnienie zagadnień praktycznych dotyczących prawa autorskiego na tle wybranych orzeczeń
sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe zasady, instytucje i procedury w obszarze
prawa autorskiego i praw pokrewnych,
a w szczególności zasady uzyskiwania ochrony, treść
praw osobistych i majątkowych, podstawowe założenia
obrotu prawnego chronionymi utworami oraz
konsekwencje naruszenia prawa autorskiego i praw
pokrewnych.

PWI_K1_W03,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W08,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W13

egzamin pisemny

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować regulacje z zakresu prawa autorskiego,w
szczególności interpretować i klasyﬁkować stany
faktyczne, z którymi mają być łączone określone
konsekwencje prawne, instytucje i procedury
odnoszące się do zasad uzyskiwania ochrony, treści
praw, podstawowych założeń obrotu prawnego
utworami i przedmiotami praw pokrewnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
oraz podwyższania poziomu świadomości prawnej
społeczeństwa w obszarze prawa własności
intelektualnej,

PWI_K1_K01,
PWI_K1_K02,
egzamin pisemny
PWI_K1_K04, PWI_K1_K06

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

20

analiza orzecznictwa

10

przygotowanie do egzaminu

51

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
176

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia:
1.Podstawowe zasady prawa autorskiego. Źródła prawa (krajowe, unijne,
międzynarodowe), znaczenie praw autorskich w gospodarce opartej na wiedzy, w
działalności artystycznej, naukowej.
2. Przedmiot prawa autorskiego – deﬁnicja utworu, nowe rodzaje utworów,
znaczenie orzecznictwa polskiego i Trybunału Sprawiedliwości UE dla deﬁniowania
pojęcia utworu.
3. Podmiot prawa autorskiego - utwory pracownicze, współautorskie,
problematyka ustalenia podmiotu uprawnionego (utwory osierocone).
4. Treść praw autorskiego - autorskie prawa osobiste (m.in. interpretacja terminu
"więź twórcy z utworem", plagiat, wyłączenie bezprawności naruszenia).
5. Autorskie prawa majątkowe (m.in. pola eksploatacji, wyczerpanie prawa,
domena publiczna).
6. Instytucja dozwolonego użytku - postacie dozwolonego użytku.
7. Umowy z zakresu prawa autorskiego (umowy licencyjne, przenoszące prawa
autorskie i inne umowy).
8. Prawo autorskie w internecie.
9. Prawa pokrewne - charakterystyka praw pokrewnych.
10. Prawo producenta bazy danych.
11. Naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych (pośrednie i bezpośrednie),
odpowiedzialność dostawców usług internetowych.
12. Cywilnoprawne i karnoprawne środki ochrony praw własności intelektualnej.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Szczegółowe warunki zdania egzaminu określi Wykładowca na pierwszym
wykładzie.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń ma wpływ na podwyższenie oceny pozytywnej z egzaminu.
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Prawo prasowe, radiofonii i telewizji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.140.5cac82c4a4b8a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna podstawowe źródła, zasady, instytucje
i procedury w obszarze prawa prasowego
a w szczególności pojęcie prasy i pozostałe pojęcia
używane na gruncie prawa prasowego, obowiązki
związane z prowadzeniem działalności prasowej,
w tym zasady publikowania sprostowań a także
uprawnienia i obowiązki dziennikarskie; podstawowe
instytucje prawa radiofonii i telewizji.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W04,
PWI_K1_W09

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

analizować przepisy dotyczące prawa prasowego,
radiofonii i telewizji, w szczególności interpretować
PWI_K1_U02,
i klasyﬁkować stany faktyczne, z którymi łączone są
PWI_K1_U04,
konsekwencje prawne określone w przepisach prawa,
interpretować i stosować przepisy dotyczące procedur, PWI_K1_U05
w szczególności, rejestracji tytułu prasowego,
publikacji sprostowania.

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
oraz podwyższania poziomu świadomości prawnej
społeczeństwa w obszarze prawa prasowego,
radiofonii i telewizji

PWI_K1_K01, PWI_K1_K03 egzamin pisemny / ustny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W ramach przedmiotu omawiane są: 1) problematyka wolności słowa na tle
odpowiednich gwarancji prawnych, Konstytucji, Konwencji o ochronie praw i
podstawowych wolności człowieka i obywatela, oraz wybranych orzeczeń
krajowych i Trybunału Praw Człowieka, 2) dostęp do informacji (ustawa o dostępie
do informacji publicznej), 3) pojęcie prasy i pozostałe deﬁnicje przedmiotowe z
ustawy Prawo prasowe, 4) pojęcie dziennikarza i pozostałe przedmiotowe deﬁnicje
z ustawy Prawo prasowe, 5) problematyka stosowania przepisów Prawa
W1, U1, K1
prasowego do publikacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu, 6)
uprawnienia i obowiązki dziennikarskie, 7) problematyka naruszania dóbr
osobistych przez prasę, 8) zasady publikowania sprostowań, 9) obowiązek
rejestracji prasy i inne obowiązki związane z prowadzenim działalności prasowej,
10) zasady odpowiedzialności prasy za naruszenia prawa spowodowane publikacją
materiału prasowego, 11) zasady zamieszczania reklam i ogłoszeń, 12)
podstawowe założenia prawa radiofonii i telewizji, 13) zasady dotyczące reklamy
radiowej i telewizyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem lokowania produktu.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Szczegółowe warunki egzaminu określa prowadzący na pierwszym
egzamin pisemny / ustny wykładzie. Zaliczenie ćwiczeń ma wpływ na wysokość pozytywnej
oceny z egzaminu.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę
kształcenia polegającą na przygotowaniu studenta do zdania
egzaminu. Zaliczenie ćwiczeń ma wpływ na wysokość pozytywnej
oceny z egzaminu.
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Ochrona konkurencji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.140.5cac82c4a6832.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu publicznego prawa konkurencji,
które pozwolą mu na poruszanie się na gruncie relewantnych przepisów oraz rozumienie zagadnień związanych
z naruszeniem konkurencji. Celem kształcenia jest nadto zapewnienie, by student dostrzegał ekonomiczne tło
regulacji oraz umiał rozpoznać, jakie działania stanowić mogą podstawę dla aktywności Prezesa UOKiK. Student
uzyskać ma przy tym umiejętność dostrzegania problemu z różnych perspektyw - konsumenta, organu oraz
przedsiębiorcy. Celem wykładu jest nadto zdobycie przez studenta wiedzy w zakresie poruszania się w bazach
decyzji Prezesa UOKiK oraz KE, umiejętność wyszukiwania orzeczeń oraz analizowania ich treści w kontekście
relewantnych przepisów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

: 1. generalne reguły ochrony konkurencji, jej miejsce
w strukturze systemu prawa oraz cele, do jakich
zmierza prawo konkurencji. 2. relacje zachodzące
pomiędzy publiczną ochroną konkurencji a systemem
ekonomicznym, polityką społeczną i gospodarczą,
w szczególności w kontekście ochrony konsumentów
w świecie cyfrowym. 3. podstawową terminologię,
systematykę i instytucje prawa konkurencji oraz ich
ewolucję w prawie ochrony konkurencji na poziomie
krajowym i unijnym. 4. wpływ i relacje prawa unijnego
do polskiego prawo ochrony konkurencji. 5. relację
prawa konkurencji do własności intelektualnej, a także
identyﬁkuje problemy na styku nowych technologii
i prawa konkurencji.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W11

egzamin pisemny

PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04

egzamin pisemny

PWI_K1_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zidentyﬁkować podstawowe problemy prawne prawa
ochrony konkurencji w Polsce i Europie, a także
wyszukać decyzje Prezesa UOKiK, Komisji, wyroki
SOKiK oraz Sądu i TSUE.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskutowania na temat aktualnych problemów prawa
konkurencji i konsumentów oraz formułowania
własnych poglądów w ww. tematyce.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

analiza orzecznictwa

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Źródła normatywne i podstawy aksjologiczne publicznego prawa ochrony
konkurencji;
2. Relacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do innych regulacji oraz
gałęzi prawa;
3. Ekonomiczna podbudowa prawa antymonopolowego;
4. Krajowe i unijne organy ochrony konkurencji;
5. Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
oraz sądami antymonopolowymi, a także przed Komisją Europejską jako organem
ochrony konkurencji;
6. Pojęcia z zakresu prawa antymonopolowego: przedsiębiorca, rynek relewantny,
wpływ na handel, konsument, porozumienie, kartel, pozycja dominująca, zbiorowy
interes konsumentów, klauzula abuzywna, fuzja;
7. Praktyki ograniczające konkurencję;
8. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów;
9. Kontrola koncentracji;
10. Sankcje administracyjne, cywilne i karne w prawie antymonopolowym;
11. Program łagodzenia kar (Leniency);
12. Relacja prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie ponad 50% punktów na teście
jednokrotnego wyboru.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach.
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Praktyka (6 m-cy)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.13C0.5cac82c4aaaa1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
18.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 540

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem praktyk jest umożliwienie zapoznania się przez studenta z organizacją i funkcjonowaniem przyszłego
środowiska zawodowego, nabycie nowych umiejętności praktycznych oraz weryﬁkację stopnia opanowania
posiadanej wiedzy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

sposób funkcjonowania systemu prawa, zna rodzaje
źródeł prawa, wie jakie są relacje pomiędzy
poszczególnymi gałęziami prawa a innymi naukami
społecznymi.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W09,
PWI_K1_W10

zaliczenie

W2

pojęcia, regulacje i instytucje z zakresu prawa,
w szczególności prawa własności przemysłowej, prawa
autorskiego, prawa mediów i ochrony konkurencji.

PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06

zaliczenie

W3

dysponuje wiedzą podstawową na temat prawa
autorskiego i praw pokrewnych, własności
przemysłowej, w tym posiada wiedzę dotyczącą zasad
ochrony dóbr niematerialnych w obrocie
gospodarczym

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W05

zaliczenie

U1

prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią
z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych,
własności przemysłowej, w tym posiada wiedzę
dotyczącą zasad ochrony dóbr niematerialnych
w obrocie gospodarczym, potraﬁ wykorzystać
w praktyce dotychczas zdobytą wiedzę.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05

zaliczenie

U2

dokonać analizy stanu faktycznego w zestawieniu
z przepisami prawa w celu podjęcia właściwej decyzji.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U05

zaliczenie

PWI_K1_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego poszerzania wiedzy, zdobywania nowych
umiejętności oraz doświadczenia w celu określenia
swojej ścieżki rozwoju zawodowego.

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

Forma aktywności studenta
praktyki

540

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
540

ECTS
18.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
540

ECTS
21.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
540

ECTS
21.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyka w wybranej instytucji lub podmiocie gospodarczym pod kierunkiem
wyznaczonego Opiekuna praktyk, na podstawie porozumienia z WPiA UJ. Zakres
merytoryczny określa Opiekun praktyk w danej jednostce uwzględniając specyﬁkę
funkcjonowania jednostki, zakres działania, strukturę organizacyjną.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje
Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie dokonywane na podstawie dokumentów przedłożonych przez
studenta zgodnych z regulaminem odbywania praktyk po odbytej
praktyce

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wniosek studenta w formie pisemnej.

Sylabusy
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Marketing innowacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.140.5cac82c4ae403.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie z zagadnieniami związanymi z deﬁniowaniem i budowaniem wartości nowych produktów i usług

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Student rozumie podstawową wiedzę z zakresu
ochrony własności intelektualnej, marketingu
(podstawowe pojęcia), tworzenia modelu
biznesowego. 2. Student zna narzędzia pozyskiwania
informacji rynkowych niezbędnych do wykreowania
propozycji wartości nowych produktów i usług oraz
pozyskania inwestora zainteresowanego wdrożeniem
tychże produktów i usług. 3. Student rozumie rolę jaką
odgrywa właściwy marketing, pomysłowość
i kreatywność w procesach tworzenia nowych
produktów i usług, poszukiwania partnerów
biznesowych, wprowadzania innowacji na rynek. 4.
Student rozumie cykl życia produktu i jego wpływ
na strategię marketingową. 5. Student rozumie
potrzebę marketingu w procesie komercjalizacji
wyników badań.

PWI_K1_W07,
PWI_K1_W08

zaliczenie

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06,
PWI_K1_U09,
PWI_K1_U10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. Student potraﬁ stworzyć Business Model Canvas
oraz analizę SWOT. 2. Student potraﬁ stworzyć mix
marketingowy z wykorzystaniem koncepcji
oddziaływania na rynek 4P i 4C oraz ze świadomością
konkurencji. 3. Student potraﬁ zdeﬁniować
produkt/usługę i ich klientów, przez pryzmat całego
łańcuch dostaw. 4. Student potraﬁ przygotować
prezentację dla inwestora oraz stworzyć ofertę
technologiczną.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

twórczej pracy w zespole, prezentowania
i argumentowania swojego stanowiska oraz
empatyzowania zarówno z podmiotem wdrażającym
do praktyki rynkowej nowe produkty i usługi, jak
i odbiorą końcowym tego produktu lub usługi.

PWI_K1_K02,
zaliczenie
PWI_K1_K03, PWI_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie projektu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Potrzeba marketingu w procesie komercjalizacji. Omówienie podstaw
komercjalizacji z uwzględnieniem modelu komercjalizacji realizowanego w UJ.
2. Podstawy marketingu. Ewolucja pojęć marketingu. Wybór narzędzi w
marketingu innowacji.
3. Deﬁniowanie produktu i klienta.
4. Koncepcje oddziaływania na rynek: 4P, 4C.
5. Cykl życia produktu a możliwe strategie marketingowe.
6. Kreowanie wizerunku tradycyjne i z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.
7. Podstawy design thinking
8. Business Model Canvas - co to jest, jak go zrobić i do czego wykorzystać

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na warsztatach obowiązkowa. Warunkiem zaliczenia jest
przygotowanie prezentacji dla inwestora oraz oferty dla klienta.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ochrona dóbr osobistych - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.140.5cac67cf43399.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz podstawowymi regulacjami z tego
zakresu wynikającymi z konwencji międzynarodowych, prawa unijnego oraz polskiego ustawodawstwa;
wyjaśnienie zagadnień praktycznych dotyczących dóbr osobistych na tle wybranych orzeczeń sądów polskich
oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe zasady, instytucje i procedury w obszarze
prawa cywilnego w zakresie ochrony dóbr osobistych,
a w szczególności zasady konsekwencje naruszenia
dóbr osobistych.

PWI_K1_W06,
PWI_K1_W09,
PWI_K1_W13,
PWI_K1_W14,
PWI_K1_W15

zaliczenie

W2

zna regulacje związane z funkcjonowaniem mediów,
reklamy i działalnością promocyjno-marketingową.

PWI_K1_W09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ zastosować wiedzę dotyczącą zasad
i przepisów prawa do identyﬁkacji przypadków
naruszenia prawa i jego unikania.

PWI_K1_U02,
PWI_K1_U10

zaliczenie

U2

potraﬁ pozyskać informacje z literatury, baz danych
i innych źródeł.

PWI_K1_U10

zaliczenie

PWI_K1_K07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
oraz podwyższania poziomu świadomości prawnej
społeczeństwa w obszarze prawa prawa prywatnego.

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przeprowadzenie badań literaturowych

10

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie referatu

15

analiza orzecznictwa

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Konstrukcja ochrony dóbr osobistych, specyﬁka ochrony dóbr osobistych,
domniemanie bezprawności i uniezależnienie ochrony dóbr osobistych od winy
2. Rodzaje dóbr osobistych (koncepcje teoretyczne)
3. Ochrona czci
4. Ochrona wizerunku (z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie o prawie
autorskim i prawach pokrewnych)
5. Ochrona prywatności, ze szczególnym uwzględnieniem osób publicznych;
prywatność a dane osobowe (prawo do bycia zapomnianym)
6. Ochrona imienia i nazwiska
W1, W2, U1, U2, K1
7. Ochrona zdrowia
8. Ochrona twórczości
9. Dobra osobiste niewymienione wprost w kodeksie cywilnym (kult pamięci osoby
zmarłej, prawo do dobrego urlopu i in.)
10. Ochrona dóbr osobistych w Internecie - ze szczególnym uwzględnieniem
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
12. Ochrona dóbr osobistych w prasie
13. Rola i dorobek orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w
zakresie ochrony dóbr osobistych (w tym tzw. kamienie milowe).

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na warsztatach jest obowiązkowa. Warunkiem zaliczenia jest
opracowanie prezentacji i dyskusja na ten temat podczas warsztatów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone prawo cywilne

Sylabusy
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Prawo wzorów przemysłowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.180.5cac82c4b3a67.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat zasad ochrony prawnej wzorów przemysłowych w Polsce
w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000r. oraz w Unii Europejskiej w świetle
Dyrektywy 98/71 WE i rozporządzenia Rady 6/2002 z uwzględnieniem innych możliwości ochrony designu
w prawie własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia wzorów
przemysłowych w obrocie gospodarczym i specyﬁki
ich ochrony na tle innych przedmiotów ochrony
prawnej, w szczególności w sferze prawa własności
przemysłowej

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W08

egzamin pisemny

W2

zna i rozumie kategorie i zasady ochrony wzorów
przemysłowych, formułowane w regulacjach polskich,
unijnych i międzynarodowych

PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność interpretacji przepisów Ustawy prawo własności przemysłowej, rozpoznawania
problemów związanych z tym obszarem prawa.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny

U2

potraﬁ zastosować te przepisy do sytuacji faktycznych,
PWI_K1_U02,
rozpoznać formy naruszenia prawa, przygotować
PWI_K1_U03,
odpowiednie dokumenty związane z ochroną prawną
PWI_K1_U04
wzorów przemysłowych.

egzamin pisemny

U3

posiada umiejętność poszukiwania i analizy źródeł
dotyczących wzorów przemysłowych (krajowych
i unijnych), przeszukiwania baz danych wzorów
zarejestrowanych, a także dokonywania zgłoszenia
wzorów do rejestracji, redagowania pozwu
o naruszenie prawa, oraz czytania i redagowania
umów stosowanych w obrocie wzorami
przemysłowymi.

PWI_K1_U02,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06,
PWI_K1_U07,
PWI_K1_U08

egzamin pisemny

U4

prawidłowo identyﬁkuje i rozwiązuje problemy
dotyczące zdolności rejestrowej, treści i zakresu prawa
PWI_K1_U02,
z rejestracji. Ma świadomość znaczenia ochrony
PWI_K1_U03
wzorów przemysłowych w warunkach gospodarki
konkurencyjnej

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozumie konieczność ustawicznego poszerzania
wiedzy w zakresie prawa wzorów przemysłowych
i potraﬁ nawiązywać współpracę z innymi podmiotami
w zakresie efektywnej ochrony wzorów
przemysłowych.

PWI_K1_K01,
egzamin pisemny
PWI_K1_K02, PWI_K1_K06

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

I. Geneza i rozwój ochrony wzorów przemysłowych w prawie własności
intelektualnej
1. Historia ochrony wzorów przemysłowych w prawie polskim, międzynarodowym i
unijnym
W1, W2
2. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony wzorów przemysłowych w prawie
międzynarodowym i unijnym.
(Konwencja Berneńska, Konwencja Paryska, Porozumienie TRIPS i Porozumienie
haskie, Porozumienie lokarneńskie, Dyrektywa 98/71/WE w sprawie ochrony
prawnej wzorów; rozporządzenie 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych)

2.

II. Przedmiot ochrony
1. Wzornictwo przemysłowe (design) - próba deﬁnicji
2. Pojęcie wzoru przemysłowego jako przedmiotu ochrony prawnej w prawie
polskim i unijnym
a) wzór
b) produkt
(Dyrektywa 98/71/WE w sprawie ochrony prawnej wzorów; rozporządzenie 6/2002
w sprawie wzorów wspólnotowych, ustawa Prawo własności przemysłowej)
3. Wyłączenia spod ochrony

W2, U1, U4

3.

III. Przesłanki ochrony wzorów w ustawie Prawo własności przemysłowej oraz w
prawie wspólnotowym
1. Nowość wzoru
2. Indywidualny charakter wzoru

W2, U1, U4

4.

IV. Prawo do wzoru przemysłowego
1. Podmiot prawa
2. Uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w trybie krajowym,
unijnym i międzynarodowym

W2, U2, U3

5.

V. Treść i zakres prawa do wzoru przemysłowego
1. Treść i zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
2. Treść i zakres prawa do wzoru wspólnotowego- zarejestrowanego i
niezarejestrowanego
3. Ograniczenia treści prawa z rejestracji wzoru krajowego i prawa do wzoru
wspólnotowego
4. Naruszenie prawa do wzoru krajowego i unijnego

U2, U4

6.

VI. Nieważność i naruszenie prawa do wzoru przemysłowego
1. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru krajowego i wspólnotowego
2. Ochrona prawa do wzoru krajowego i unijnego (roszczenia, postępowanie w
sprawie naruszenia)
3. Relacje między postępowaniami w sprawie naruszenia i nieważności wzoru
przemysłowego w Polsce i w UE

W2, U4

7.

VII. Obrót prawami do wzoru - umowy dotyczące wzornictwa przemysłowego

W2, U2, U3, U4, K1

8.

VIII. Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności
intelektualnej

U4

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena z egzaminu, który obejmuje część testową i opisową,
zaliczenie ćwiczeń daje bonus (dodatkowe 3 punkty do wyniku zdanego
egzaminu)
ćwiczenia utrwalają i rozszerzają treści merytoryczne przekazywane na
wykładzie o aspekty praktyczne ochrony wzornictwa przemysłowego,
zaliczenie ma wpływ na wysokość oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo znaków towarowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.180.5cac67cf1dae7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest omówienie krajowego systemu prawa znaków towarowych z uwzględnieniem wybranych
aspektów międzynarodowej i unijnej prawnoznakowej ochrony oraz uświadomienie roli i znaczenia przedmiotowej
ochrony w działalności gospodarczej, zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowaniu
innowacyjnej gospodarki. Przedmiot wykładu obejmuje przede wszystkim podstawowe zasady, instytucje
i procedury z zakresu prawa znaków towarowych, a w szczególności zasady uzyskiwania ochrony, treść prawa
ochronnego na znak towarowy, podstawowe założenia obrotu prawnego przedmiotowym dobrem oraz
konsekwencje naruszenia prawa ochronnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe pojęcia, zasady, instytucje oraz
procedury odnoszące się do prawa znaków
towarowych, a w szczególności zasady uzyskiwania
ochrony, treść prawa ochronnego na znak towarowy,
podstawowe założenia obrotu prawnego prawem
ochronnym oraz konsekwencje naruszenia.

PWI_K1_W03,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W12,
PWI_K1_W13

egzamin pisemny

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować system prawa znaków towarowych,
w szczególności interpretować podstawowe zasady
wybranych instytucji prawa znaków towarowych,
oceniać proces ewolucji prawa znaków towarowych
w Polsce z perspektywy prawa międzynarodowego
i prawa Unii Europejskiej, analizować teksty źródłowe
z poprawnym wykorzystaniem siatki pojęciowej
i klasyﬁkować stany faktyczne, z którymi mają być
łączone określone konsekwencje prawne, instytucje
i procedury odnoszące się do zasad uzyskiwania
ochrony, treści prawa ochronnego na znak towarowy
i założeń obrotu prawnego prawem ochronnym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
w obszarze prawa znaków towarowych.

PWI_K1_K02,
egzamin pisemny
PWI_K1_K05, PWI_K1_K07

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do sprawdzianu

30

analiza orzecznictwa

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
205

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza, rozwój, źródła prawa znaków towarowych; pojęcie i funkcje znaku
towarowego; rodzaje oznaczeń i normatywne kategorie znaków towarowych;
źródła powstania prawa do znaku towarowego; ustawowe warunki rejestracji
znaku towarowego; udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy; treść i
zakres prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa do znaku towarowego
powszechnie znanego; ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy;
obowiązek używania znaku towarowego; obrót prawem ochronnym na znak
towarowy; ochrona prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa do znaku
towarowego powszechnie znanego; ustanie prawa ochronnego na znak towarowy;
niezarejestrowane znaki towarowe.

W1

2.

Geneza, rozwój i źródła prawa znaków towarowych (międzynarodowe, unijne i
polskie prawo znaków towarowych). Funkcje znaku towarowego. Pojęcie znaku
towarowego jako dobra niematerialnego, rodzaje oznaczeń, normatywne
kategorie znaków towarowych. Źródła powstania prawa do znaku towarowego: a)
prawo z rejestracji znaku towarowego (powstanie prawa z rejestracji znaku
towarowego; ustawowe warunki rejestracji znaku towarowego (bezwzględne i
względne przeszkody rejestracji znaku towarowego); charakter decyzji o
rejestracji znaku towarowego)), b) prawo do znaku towarowego powszechnie
znanego (stwierdzenie powstania tego prawa w postępowaniu administracyjnym i
w postępowaniu i sądowym). Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy
(zgłoszenie znaku towarowego do ochrony; postępowanie zgłoszeniowe w sprawie
znaku towarowego; postępowanie odwoławcze i sprzeciwowe; tryb
międzynarodowy i unijny uzyskania ochrony znaku towarowego). Treść i zakres
prawa (treść i zakres prawa ochronnego na znak towarowy (strona pozytywna i
negatywna prawa z rejestracji, terytorialny, czasowy i przedmiotowy zakres prawa
z rejestracji); treść i zakres prawa do znaku towarowego powszechnie znanego;
ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy. Obowiązek używania znaku
towarowego (pojęcie, formy, rozmiar i miejsce używania znaku; używanie znaku
przez osobę trzecią a wykonywanie prawa ochronnego; używana postać znaku;
skutki nieużywania znaku (zagadnienia materialnoprawne i procesowe)). Obrót
prawem ochronnym na znak towarowy (umowy o przeniesienie prawa ochronnego
- charakter umowy, forma umowy; umowa licencyjna - charakter umowy, forma
umowy, rodzaje umów licencyjnych). Ochrona prawa (ochrona prawa ochronnego
na znak towarowy - pojęcie, przesłanki i formy naruszenia prawa ochronnego,
wyczerpanie prawa ochronnego, cywilnoprawne i karnoprawne środki ochrony
prawa; ochrona prawa do znaku towarowego powszechnie znanego). Ustanie
prawa ochronnego na znak towarowy (wygaśnięcie i unieważnienie prawa
ochronnego na znak towarowy). Niezarejestrowane znaki towarowe (przesłanki i
formy ochrony).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Szczegółowe warunki zdania egzaminu określa prowadzący na pierwszym
wykładzie.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń ma wpływ na wysokość pozytywnej oceny z egzaminu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

98 / 156

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.180.5cac82c4b5f1d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe instytucje prawa zwalczania nieuczciwej
konkurencji, w szczególności rozumie na czym polega
czyn nieuczciwej konkurencji oraz zna czyny
stypizowane, a także cywilnoprawne i karne
konsekwencje czynu nieuczciwej konkurencji.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W04,
PWI_K1_W11

egzamin pisemny / ustny

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

analizować przepisy prawa z zakresu zwalczania
nieuczciwej konkurencji, interpretować je i nakładać
na konkretne stany faktyczne.
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania działań na rzecz podwyższenia poziomu
świadomości prawnej społeczeństwa o znaczeniu
PWI_K1_K01, PWI_K1_K07 egzamin pisemny / ustny
właściwego podejścia przedsiębiorców do ochrony
przed nieuczciwą konkurencją.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie referatu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W ramach przedmiotu przedstawiane są poniższe zagadnienia:
I. Geneza i źródła prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
II. Konstrukcja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
1.1. Pojęcie przedsiębiorcy
1.2. Konstrukcja czynu nieuczciwej konkurencji
1.3. Sprawca czynu nieuczciwej konkurencji
2. Relacja prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do prawa
antymonopolowego
2.1 Cele i aksjologia obu regulacji
2.2 Zakres wspólny
3. Klauzula generalna ustawy
3.1. Przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji
3.2. Wykładnia pojęcia „dobrych obyczajów”
3.3. Funkcje klauzuli generalnej w ustawie
3.4. Niestypizowane czyny nieuczciwej konkurencji
III. Stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji
1. Ochrona nazw handlowych (oznaczeń przedsiębiorstw)
1.1. Przesłanki ochrony przed nieuczciwym używaniem oznaczeń przedsiębiorstw
1.2. Kolizja oznaczeń przedsiębiorstw poprzez użycie nazwisk przedsiębiorców
2. Ochrona przed nieuczciwym naśladownictwem
2.1. Stosowanie oznaczeń wprowadzających w błąd
2.1.1. Rodzaje oznaczeń
2.1.2. Zakres ochrony
2.2. Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu
2.2.1. Pojęcie niewolniczego naśladownictwa
2.2.3. Interpretacja przesłanki wprowadzenia w błąd
2.3.1. Pojęcie przeciętnego konsumenta
3. Tajemnica przedsiębiorstwa
3.1. Deﬁnicja tajemnicy przedsiębiorstwa
3.2. Przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie tajemnicy
przedsiębiorstwa
3.3. Stosowanie art. 11 do pracowników przedsiębiorcy
4 .Utrudnianie dostępu do rynku
4.1. Praktyki dumpingowe
4.2. Bojkot
4.3. Praktyki dyskryminacyjne
4.4. Pobieranie opłat za przyjęcie do sprzedaży
4.5 Ograniczanie wyboru kontrahenta
5. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami
5.1. Reklama nieuczciwa
5.2. Reklama wprowadzająca w błąd
5.3. Reklama nierzeczowa
5.4. Reklama uciążliwa
5.5. Reklama ukryta
5.6. Istota i warunki dopuszczalności reklamy porównawczej
5.7. Odpowiedzialność agencji reklamowej
6. Oznaczenia geograﬁczne na gruncie u.z.n.k.
6.1. Geograﬁczne oznaczenia kwaliﬁkowane i niekwaliﬁkowane
6.2. Zakres ochrony oznaczeń na gruncie uznk
6.3. Inne podstawy ochrony oznaczeń geograﬁcznych
7. Pozostałe czyny nieuczciwej konkurencji
7.1. Rozpowszechnianie fałszywych informacji
7.2. Nakłanianie do nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych
7.3. Sprzedaż lawinowa
7.4. Sprzedaż pod marką własną
7.5. Przesyłanie niezamawianej informacji handlowej (spamming)
8. Cywilne i karne konsekwencje popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Szczegółowe warunki zdania egzaminu określa prowadzący na
egzamin pisemny / ustny pierwszym wykładzie. Zaliczenie ćwiczeń może mieć wpływ na
wysokość oceny z egzaminu.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę
kształcenia polegającą na przygotowaniu studenta do zdania
egzaminu. Zaliczenie ćwiczeń ma wpływ na wysokość pozytywnej
oceny z egzaminu. Szczegółowe warunki uzyskania zaliczenia
ćwiczeń określa prowadzący na pierwszych zajęciach.
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Ochrona konsumentów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.180.5cac82c4b822b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest kompleksowe przedstawienie prawa konsumenckiego w zakresie praw i obowiązków
konsumentów oraz zasad ich publicznoprawnej ochrony

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma pogłębioną wiedzę na temat miejsca regulacji
chroniących interesy konsumentów w systemie prawa
prywatnego i publicznego, w szczególności regulacji
zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych oraz
ochrony konsumenta w umowach z przedsiębiorcami.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W03,
PWI_K1_W11

egzamin pisemny

W2

zna i rozumie pojęcia właściwe dziedzinie ochrony
konsumentów

PWI_K1_W05

egzamin pisemny

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny

PWI_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ zidentyﬁkować obszary działań
przedsiębiorców, które mogą podlegać regulacjom
chroniącym interesy konsumentów i zastosować
znajomość tych regulacji do rozstrzygnięcia
problemów praktycznych (w szczególności strategii
marketingowej przedsiębiorcy)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zna zasady odpowiedzialności za działania, które
godzą w interesy konsumentów

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

analiza orzecznictwa

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Ochrona konsumentów w prawie UE i w prawie polskim - geneza, kształtowanie
się polityki UE w zakresie ochrony konsumentów, katalog praw konsumentów,
miejsce ochrony konsumentów w prawie prywatnym i w prawie publicznym
2. Organizacja ochrony konsumentów (rola sądownictwa powszechnego, Prezesa
UOKiK, Inspekcji Handlowej, rzeczników ochrony konsumentów, organizacji
konsumenckich i innych podmiotów, którym delegowano zadania ochrony
konsumentów)
3. Źródła prawa UE i źródła prawa polskiego
4. Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.
Implementacja dyrektywy 2005/29/WE – model i miejsce implementacji, znaczenie
metody harmonizacji maksymalnej – ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym w systemie prawa uczciwości konkurencji
5. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w systemie
prawa uczciwości konkurencji – konstrukcja, podstawowe pojęcia, czarna lista
W1, W2, U1, K1
praktyk nieuczciwych, rola klauzuli generalnej
6. Pojęcie przeciętnego konsumenta w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym – geneza pojęcia i model wypracowany w orzecznictwie
TSUE
7. Praktyki wprowadzające w błąd
8. Praktyki agresywne
9. Niezamówiona korespondencja handlowa
10. Obowiązki informacyjne przedsiębiorców w umowach z konsumentami
11. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i umowy zawierane na
odległość
12. Stosowanie niedozwolonych wzorców umownych
13. Sprzedaż konsumencka
14. Odpowiedzialność przedsiębiorców za jakość towarów i usług - rękojmia i
gwarancja
15. Postępowanie w sprawach naruszających zbiorowe interesy konsumentów

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Szczegółowe warunki egzaminu są określane przez prowadzącego zajęcia.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą formę kształcenia, zaliczenie ćwiczeń
daje możliwość podwyższenia pozytywnej oceny z egzaminu. Szczegółowe
warunki zaliczenia są określane przez prowadzącego zajęcia.
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Prawo reklamy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.180.5cac82c4bd633.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu prawa reklamy oraz podstawowymi regulacjami z tego zakresu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wie w jakich podstawowych formach przedsiębiorcy
reklamują swoje towary i usługi oraz zna prawną
regulacje w tym zakresie.

PWI_K1_W04,
PWI_K1_W08,
PWI_K1_W11

zaliczenie
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W2

ma wiedzę na temat etycznych podstaw
funkcjonowania procesów gospodarczych oraz ochrony PWI_K1_W14
przed nieuczciwą reklamą

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozumie pojęcia i zasady ochrony przed nieuczciwa
konkurencja.

PWI_K1_U01

zaliczenie

U2

prawidłowo interpretuje prawa reklamy i potraﬁ je
zastosować.

PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03

zaliczenie

U3

rozumie społeczne aspekty swojej działalności
i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane
decyzje i działania.

PWI_K1_U10

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość jakie znaczenie ma właściwa postawa
w zakresie ochrony przed nieuczciwą reklamą.

PWI_K1_K02

zaliczenie

K2

przestrzega prawa, szanuje zasady etyki zawodowej
i normy współżycia społecznego w zakresie reklamy.

PWI_K1_K03

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie referatu

15

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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I. Reklama
1. Źródła prawa reklamy
2. Pojęcie reklamy
3. Rodzaje reklamy
4. Reklama a informacja handlowa
5. Reklama a dobra osobiste
6. Reklama w prasie
7. Reklama w radiu i telewizji
8. Reklama w Internecie
a. Spamming
9. Reklama w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
a. Reklama nieuczciwa i zakazana
b. Reklama wprowadzająca w błąd
c. Reklama porównawcza
d. Reklama uciążliwa
e. Reklama nierzeczowa
f. Reklama ukryta
10. Nieuczciwe praktyki rynkowe w zakresie reklamy
11. Reklama wybranych towarów i usług (tytoń, napoje alkoholowe, produkty
lecznicze)
12. Reklama a pojęcia pokrewne (product placement, sponsorowanie)
II. Sponsorowanie
1. Źródła prawa
2. Pojęcie sponsorowania
3. Sponsorowanie w radiu i telewizji
4. Sponsorowanie na rzecz wybranych towarów i usług

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na warsztatach jest obowiązkowa. Warunkiem zaliczenia jest
przygotowanie prezentacji i omówienie przypadku wybranej reklamy
zakazanej.
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Karnoprawna ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.180.5cac67d32d243.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami odpowiedzialności karnej za popełnienie czynów godzących w prawa
własności intelektualnej.

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z aplikacją w wymiarze praktycznym przepisów karnych
dotyczących czynów godzących w prawa własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

genezę oraz kierunki rozwoju podstaw
odpowiedzialności karnej za czyny godzące w prawa
własności intelektualnej

PWI_K1_W08

zaliczenie

W2

student ma wiedzę na temat specyﬁki przestępczości
dotyczącej własności intelektualnej, a także rozumie
znaczenie prawnokarnych regulacji w zapewnieniu
skutecznej ochrony takich dobór prawnych.

PWI_K1_W06

zaliczenie

W3

podstawowe regulacje prawne opisujące jurydycznie
podstawy odpowiedzialności karnej za czyny
naruszające prawa własności intelektualnej.

PWI_K1_W03

zaliczenie

W4

zasady postępowania w sprawach czynów karalnych
godzących w prawa własności intelektualnej.

PWI_K1_W13

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo interpretować przepisy karne z zakresu
naruszeń praw własności intelektualnej.

PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04

zaliczenie

U2

zastosować przepisy karne z zakresu naruszeń praw
własności intelektualnej do stanów faktycznych.

PWI_K1_U03

zaliczenie

U3

analizować konstrukcje prawne z zakresu podstaw
odpowiedzialności karnej za zachowania naruszające
prawa własności intelektualnej.

PWI_K1_U03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pogłębiania swojej wiedzy na temat prawnokarnej
ochrony własności intelektualnej, przy uwzględnieniu
zmienności tych regulacji oraz ich znaczenia
w rzeczywistości społecznej.

PWI_K1_K02, PWI_K1_K03 zaliczenie

K2

podejmowania działań na rzecz jednostek
w kontaktach z organami prowadzącymi postępowania
w sprawach dotyczących naruszeń praw własności
intelektualnej.

PWI_K1_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

przygotowanie do zajęć

20

analiza aktów normatywnych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Własność intelektualna i jej ochrona środkami prawa karnego; specyﬁka czynów
karalnych godzących w prawa własności intelektualnej oraz ich znaczenie w
praktyce; aplikowane środki prawnokarnej reakcji.

W1, W2, U1, K2

2.

Charakterystyka podstaw odpowiedzialności karnej przewidzianych w ustawie o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także rudymentarnych problemów
wykładniczych pojawiających się na ich tle.

W3, W4, U1, U2, K1, K2

3.

Specyﬁka odpowiedzialności karnej za plagiat oraz karalne utrwalanie i
zwielokrotnienie przedmiotów praw autorskich i praw pokrewnych.

W3, U1, U2, U3

4.

Przestępstwa w ustawie Prawo własności przemysłowej, ze szczególnym
uwzględnieniem prawnokarnej ochrony znaku towarowego (w tym Unii
Europejskiej).

W4, U1, U3

5.

Ogólna charakterystyka przepisów karnych ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, podstawowe problemy teoretyczne i praktyczne.

W2, W3, W4, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie w wyznaczonym terminie jednego z następujących
opracowań: - pisemne zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu
popełnienia przestępstwa - pisemna redakcja mowy końcowej obrońcy w
sprawie karnej dotyczącej naruszenia praw autorskich i pokrewnych pisemna argumentacja wskazująca na rozbieżności w interpretacji
konkretnego przepisu prawa karnego materialnego w formie pytania
prawnego do Sądu Najwyższego, - apelacja zawierająca zarzut obrazy
przepisów prawa materialnego w realiach konkretnej sprawy karnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z przedmiotu "Prawo karne (materialne)"

Sylabusy
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Copyright law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.180.5cac82c4c1fab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nauczenie studentów posługiwania się prawidłową terminologią angielską w dziedzinie prawa autorskiego,
omawiania po angielsku problemów prawnych, przygotowania prostych umów i innych dokumentów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Absolwent zna i rozumie pojęcia i regulacje z zakresu
prawa, w szczególności prawa własności
przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych,
prawa mediów i ochrony konkurencji

PWI_K1_W05

zaliczenie

U1

Absolwent potraﬁ interpretować postanowienia aktów
prawnych, w szczególności dotyczące ochrony
własności intelektualnej, prawa mediów i prawa
konkurencji

PWI_K1_U01

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ zastosować wiedzę dotyczącą zasad
i przepisów prawa do identyﬁkacji przypadków
naruszenia prawa i jego unikania

PWI_K1_U02

zaliczenie

U3

Absolwent potraﬁ pozyskiwać informacje z literatury,
baz danych, Internetu i innych źródeł

PWI_K1_U04

zaliczenie

U4

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym
w stopniu wystarczającym do porozumienia się ównież
w sprawach zawodowych; czytać ze zrozumieniem
literaturę fachową, przygotować prezentację referat,
czy zadanie projektowe

PWI_K1_U04

zaliczenie

U5

Absolwent potraﬁ pracować indywidualnie i w zespole;
potraﬁ ocenić czasochłonność zadania

PWI_K1_U06

zaliczenie

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent ozumie jakie znaczenie ma właściwe
zarządzanie własnością intelektualną
w przedsiębiorstwie oraz działalności badawczorozwojowej.

PWI_K1_K02, PWI_K1_K06 zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie projektu

25

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Przedmiot pozwoli studentom poznać podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu
prawa autorskiego. Będą w stanie zrozumieć podstawowe różnice między
W1, U1, U2, U3, U4, U5,
najważniejszymi systemami prawa autorskiego i omawiać problemy dotyczące
K1
prawa autorskiego posługując się angielską terminologią. Kurs wprowadzi także
studentów do zagadnień umów wieloterytorialnych, pokazując jak różnią się one
od typowych polskich umów z zakresu prawa autorskiego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność oraz przygotowanie zadania/projektu wyznaczonego przez
prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Industrial property law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.180.5cac82c4c46e2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie terminologię prawną z zakresu
prawa własności przemysłowej w języku angielskim
oraz zna i rozumie znacznie zarządzania prawami
własności przemysłowej w działalności gospodarczej
i badawczo-rozwojowej

PWI_K1_W05,
PWI_K1_W12

zaliczenie

W2

Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu
prawa własności przemysłowej na zaawansowanym
poziomie

PWI_K1_W05,
PWI_K1_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę
do argumentacji prawniczej

PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06

zaliczenie

U2

Student potraﬁ wykorzystywać literaturę przedmiotu,
bazy danych praw (w szczególności patentowe) i inne
źródła informacji

PWI_K1_U04

zaliczenie

PWI_K1_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozpoczęcia zawodowych
i społecznych relacji z wykorzystaniem możliwości
komunikowania się w języku obcym

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

analiza aktów normatywnych

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

25

analiza orzecznictwa

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Warsztat obejmuje wybrane zagadnienie prawa własności przemysłowej, głównie
z obszaru prawa patentowego, znaków towarowych i wzorów. Wyselekcjonowana
tematyka jest podstawą do wykształcenia praktycznych umiejętności
posługiwania się językiem angielskim w zakresie analizy prawnej,
przygotowywania prezentacji, rozwiązywania quizów i zadań grupowych oraz
prowadzenia argumentacji prawniczej. W szczególności warsztat obejmuje
przygotowanie wystąpień na wybrany temat we współpracy z inną osobą, które
powinny prezentować przeciwstawne stanowiska i dać możliwość przekazania
opracowanej argumentacji. Ponadto, w trakcie warsztatu studenci rozwiązują
zadania grupowe na zasadzie konkursowej oraz quizy. Zajęcia obejmują również
naukę przeprowadzania wyszukiwani patentowych w bazie espacnet i
formułowanie zastrzeżeń patentowych.
Wybrane tematy obejmują (ich zakres ulega zmianie w każdym roku):
- wynalazki implementowane a pomocą komputera
- wynalazki biotechnologiczne
- relację prawa patentowego do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
- niekonwencjonalne i kontrowersyjne znaki towarowe
- ocena indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego i charakterystyka
postaci zorientowanego użytkownika
- wyczerpanie praw własności intelektualnej
- pierwsze i kolejne zastosowanie medyczne
- trolling patentowy

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Ponadto wybrane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE z zakresu prawa
własności przemysłowej zostanie włączone w zakres tematyczny warsztatu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
na podstawie aktywności i obecności studenta

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.1100.5cac82c4c9bcd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest przedstawienie prawnych uwarunkowań, przedmiotu, form i narzędzi komercjalizacji praw
własności intelektualnej oraz transferu technologii, ze szczególnym uwzględnieniem modeli transferu technologii
z uczelni do przemysłu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej, zarządzania, komercjalizacji
praw własności intelektualnej i transferu technologii,
rozumie pojęcia i mechanizmy z tego zakresu

PWI_K1_W07,
PWI_K1_W08

egzamin pisemny

W2

rozumie potrzebę i rolę jaka odgrywa kreatywność
w procesach poszukiwania partnerów biznesowych,
komercjalizacji i transferu technologii.

PWI_K1_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

właściwie postrzegać rolę zarządzania zasobami
intelektualnymi w działalności gospodarczej
i badawczo-rozwojowej

PWI_K1_U10,
PWI_K1_U11

egzamin pisemny

U2

pracując indywidualnie lub w zespole gromadzić oraz
integrować informacje związane z poszukiwaniem
partnerów biznesowych i opcji komercjalizacji
własności intelektualnej, wykorzystywać je dla
zakładanych celów

PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06,
PWI_K1_U07,
PWI_K1_U11

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwiązywania problemów związanych
z pozyskiwaniem, ochroną i zarządzaniem wiedzy.

PWI_K1_K02,
egzamin pisemny
PWI_K1_K03, PWI_K1_K04

K2

podejmowania działań celem komercjalizacji własności
intelektualnej, w tym pozyskiwania funduszy,
rozszerzania kontaktów zawodowych i biznesowych
opartych na zaufaniu i etyce zawodowej

PWI_K1_K04, PWI_K1_K07 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza aktów normatywnych

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

poprawa projektu

20

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
180

ECTS
6.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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I. Komercjalizacja i transfer technologii
1. Deﬁnicje, przedmiot
2. Pojęcie transferu technologii i jego prawne formy
3. Prawa własności intelektualnej jako przedmiot komercjalizacji (charakterystyka)
3.1 Wynalazki i know-how jako rezultat badań i prac rozwojowych o największym
potencjale rynkowym i komercjalizacyjnym
4. Formy transferu technologii
5. Bariery transferu technologii (prawne, organizacyjne)

1.

II. Umowy jako prawne narzędzie transferu technologii
1. Rola umów w transferze technologii
2. Umowy przenoszące prawa wyłączne
2.1 Uwarunkowania prawne umów przenoszących prawa wyłączne
3. Umowy licencyjne
3.1. Charakterystyka umów licencyjnych
3.2 Zasady redagowania umów licencyjnych dotyczących praw autorskich oraz
praw własności przemysłowej
3.3 Rodzaje umów licencyjnych
 Licencja wyłączna
 Licencja wyłączna "słaba" i "mocna"
 Licencja niewyłączna
 Licencja pełna i ograniczona
 Licencja aktywna
 Licencja otwarta
 Licencja dorozumiana
 Licencja przymusowa
 sublicencje
3.4 Struktura i treść umów licencyjnych w zakresie transferu technologii
4. Umowy know-how
5. Umowy o wspólności praw
6. Umowy o dokonanie prac badawczych (zleconych)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

III. Wnoszenie praw własności intelektualnej do spółek handlowych jako forma
komercjalizacji
1. Zdolność aportowa praw własności intelektualnej
2. Wycena praw własności intelektualnej
3. Spółki spin-oﬀ i spin-out jako rodzaj transferu technologii
IV. Transfer technologii z uczelni do przemysłu
1. Prawne, organizacyjne, psychologiczne bariery współpracy
2. Rola uczelnianych spółek celowych w komercjalizacji wyników badań i prac
rozwojowych oraz transferze technologii
3. Centra Transferu Technologii (funkcje, kompetencje)
4. Inkubatory przedsiębiorczości
5. Uczelniane spółki celowe
5.1 Tworzenie
5.2 Pozyskiwanie funduszy
453 Zalety/wady
6. Uczelniane regulaminy ds. własności intelektualnej i regulaminy tworzenia
spółek spin-oﬀ
7. Transfer technologii w międzynarodowych projektach badawczych
V. Organizacja transferu technologii
1. Wewnętrzne regulacje wspierające transfer technologii (regulaminy ds.
komercjalizacji i transferu technologii; IP Policies)
2. Zaplecze organizacyjne i osobowe wspierające procesy komercjalizacji
3. Źródła pozyskiwania partnerów biznesowych (licencjobiorców, inwestorów,
odbiorców technologii)
VI. Prawo konkurencji a transfer technologii
1. Ograniczenia transferu technologii wynikające z prawa konkurencji
2. Zwolnienia grupowe

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Osiągnięcie 51% z egzaminu testowego
Ćwiczenia stanowią pomocniczą wobec wykładu formę kształcenia.
Zaliczenie ćwiczeń wiąże się z pozytywnie ocenioną prezentacją w ramach
projektu realizowanego we współpracy w grupie; Szczegółowa forma
zaliczenia zostanie podana na przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo nowych technologii a prawo autorski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.1100.5cac82c4cb925.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa mediów oraz prawa autorskiego dotyczącymi
nowych technologii; zapoznanie z podstawowymi regulacjami z zakresu prawa autorskiego i prawa mediów
wynikającymi z konwencji międzynarodowych, prawa unijnego oraz polskiego ustawodawstwa; wyjaśnienie
zagadnień praktycznych dotyczących prawa autorskiego i prawa mediów na tle wybranych orzeczeń sądów
polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe zasady, instytucje i procedury w obszarze
prawa autorskiego oraz prawa mediów,
a w szczególności zna i rozumie regulacje z zakresu
prawa mediów elektronicznych oraz prawa
autorskiego dotyczące nowych technologii oraz
konsekwencje naruszenia obowiązujących norm.

PWI_K1_W03,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W07,
PWI_K1_W08,
PWI_K1_W09,
PWI_K1_W13,
PWI_K1_W14

egzamin pisemny

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować regulacje z zakresu prawa autorskiego
oraz prawa mediów, w szczególności interpretować
i klasyﬁkować stany faktyczne, z którymi mają być
łączone określone konsekwencje prawne, instytucje
i procedury odnoszące się do zasad uzyskiwania
ochrony, treści praw, podstawowych założeń obrotu
prawnego utworami i przedmiotami praw pokrewnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
oraz podwyższania poziomu świadomości prawnej
społeczeństwa w obszarze prawa autorskiego oraz
prawa mediów.

PWI_K1_K01,
PWI_K1_K02,
egzamin pisemny
PWI_K1_K03,
PWI_K1_K04,
PWI_K1_K05, PWI_K1_K07

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W ramach przedmiotu analizowane są - od strony teoretycznej i praktycznej –
wybrane przepisy odnoszące się do prowadzenia działalności z uwzględnieniem
nowych technologii cyfrowych (nadawanie i reemitowanie naziemne, satelitarne,
kablowe, za pośrednictwem Internetu, telefonów komórkowych). Omawiane są
m.in. regulacje dotyczące rozpowszechniania różnego rodzaju przekazów w wersji
cyfrowej, zabezpieczeń technicznych, systemów cyfrowego zarządzania prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi. Analizie poddawane są także przepisy
dotyczące dozwolonego użytku utworów oraz umów z zakresu prawa autorskiego.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Szczegółowe warunki zdania egzaminu określi Wykładowca na pierwszym
wykładzie.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń ma wpływ na podwyższenie oceny pozytywnej z egzaminu
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Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.1300.5ca756a3de0d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
14.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W02,
PWI_K1_W03,
PWI_K1_W04,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
zagadnienia z zakresu problematyki prowadzonego
PWI_K1_W07,
seminarium, które mogą obejmować - w zależności
od tematyki seminarium - zagadnienia poszczególnych PWI_K1_W08,
PWI_K1_W09,
dogmatyk prawniczych, ﬁlozoﬁi, teorii lub etyki
PWI_K1_W10,
prawniczej.
PWI_K1_W11,
PWI_K1_W12,
PWI_K1_W13,
PWI_K1_W14,
PWI_K1_W15

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukać informacje, zidentyﬁkować problemy
badawcze, przeanalizować i zinterpretować
zagadnienie, przedyskutować problem
i zaprezentować wyniki badań z zakresu tematyki
prowadzonego seminarium, oraz opracować wyniki
badań w formie pisemnej pracy dyplomowej.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06,
PWI_K1_U07,
PWI_K1_U08,
PWI_K1_U09,
PWI_K1_U10,
PWI_K1_U11

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uwzględniania zmienności prawa, podejmowania
działań na rzecz polepszania jakości prawa,
uzupełniania wiedzy, uwzględniania znaczenia
popularyzacji wiedzy i ochrony praw człowieka,
a także roli prawnika w społeczeństwie.

PWI_K1_K01,
PWI_K1_K02,
PWI_K1_K03,
zaliczenie, brak
PWI_K1_K04,
zaliczenia
PWI_K1_K05,
PWI_K1_K06, PWI_K1_K07

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

15

przygotowanie pracy dyplomowej

195

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

15

przygotowanie pracy dyplomowej

195

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
14.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas seminarium analizowane są i dyskutowane zagadnienia dotyczące
tematów
prac dyplomowych uczestników seminarium, oraz konsultowane opracowane
fragmenty prac dyplomowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

brak zaliczenia

zaliczenie w semestrze letnim

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Semestr 6
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

zaliczenie

złożenie pracy licencjackiej i jej zatwierdzenie przez promotora

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Etyka w dziennikarstwie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.1100.5cac82c4d1a61.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

relacje pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa
a innymi naukami społecznymi

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W04

zaliczenie

W2

regulacje związane z funkcjonowaniem mediów,
reklamy i działalnością promocyjno-marketingową

PWI_K1_W09,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W15

zaliczenie

W3

etyczne podstawy funkcjonowania procesów
gospodarczych oraz ochrony własności intelektualnej

PWI_K1_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

zastosować wiedzę dotyczącą zasad i przepisów prawa
PWI_K1_U03,
do identyﬁkacji przypadków naruszenia prawa i jego
PWI_K1_U09
unikania

zaliczenie

U2

integrować informacje, dokonywać ich interpretacji
i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz
formułować opinie

PWI_K1_U10

zaliczenie

PWI_K1_K06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działań mających na celu społeczne uświadomienie
wagi własności intelektualnej i roli mediów
w społeczeństwie opartym na wiedzy.

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

wykonanie ćwiczeń

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.

Wskazanie i przybliżenie zasad etycznych, którymi powinni kierować się
dziennikarze. Próba określenia jak według przepisów, ale i zwyczajowo deﬁniuje
się pojęcie etyki w dziennikarstwie.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza
przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kryteria: obecność, aktywność,kreatywność w wykonaniu zadań.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na co najmniej 13 z 15
zajęć oraz wykonanie prezentacji lub pracy pisemnej na jeden z zadanych
tematów.
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Ochrona danych osobowych. Ochrona prywatności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.1100.5cac82c4d3b55.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna regulacje związane z ochrona prywatności
i danych osobowych

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W09

prezentacja

W2

student zna i potraﬁ stosować mechanizmy ochrony
prywatności i danych osobowych, w szczególności
w internecie

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

stosować przepisy z zakresu ochrony prywatności
i ochrony danych osobowych (np. formułowanie
roszczeń, dokumentacja z zakresu ochrony danych
osobowych)

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnie ocenić sytuacje zagrożenia/naruszenia
prywatności i danych osobowych, a także
sporządzić/zweryﬁkować podstawowe dokumenty
z zakresu ochrony danych osobowych (wymagania
RODO)

PWI_K1_K03, PWI_K1_K07 prezentacja

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie referatu

5

analiza aktów normatywnych

20

analiza orzecznictwa

10

rozwiązywanie kazusów

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ochrona prywatności w różnych dziedzinach prawa (przegląd)

W1, W2, U1, K1

2.

Podmiot danych, administrator danych, procesor, odbiorca danych osobowych

W1, W2, U1, K1

3.

Inspektor ochrony danych osobowych

W1, W2, U1, K1

4.

Podstawy przetwarzania danych osobowych. Kiedy i jak pytać o zgodę?

W1, W2, U1, K1

5.

Polityka prywatności

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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6.

Jakie prawa / roszczenia przysługują podmiotowi danych w związku z
przetwarzaniem jego danych osobowych?

W1, W2, U1, K1

7.

Prawo do bycia zapomnianym

W1, W2, U1, K1

8.

Odpowiedzialność administratora danych osobowych i procesora

W1, W2, U1, K1

9.

Transfer danych do Państw Trzecich - o co chodzi w sporze między UE a USA?

W1, W2, U1, K1

10.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług drogą
elektroniczną

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność oraz przygotowanie i wygłoszenie
referatu na zadany temat (samodzielnie lub w grupie)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Postępowanie przed Urzędem Patentowym i sądami adm.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.1100.5cac82c4d7c37.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Warsztaty mają na celu w sposób praktyczny przybliżyć studentom wybrane procedury postępowania przed
Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada wiedzę dotyczącą kompetencji
organów krajowych (Urzędu Patentowego RP, sądów
administracyjnych), regionalnych (EPO)
i międzynarodowych (WIPO) w obszarze
egzekwowania prawa własności intelektualnej.oraz
procedur dotyczących praw własności intelektualnej
realizowanych przed tymi organami

PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W12

zaliczenie

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06,
PWI_K1_U11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student rozumie pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz właściwie postrzega rolę
zarządzania zasobami własności intelektualnej
w działalności gospodarczej i badawczo-rozwojowej,
a także potraﬁ pozyskiwać informacje z odpowiednich
baz danych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

identyﬁkacji problemów w zarządzaniu własnością
intelektualną w przedsiębiorstwie oraz działalności
badawczo-rozwojowej, a także jest świadomy
problemów dotyczących pozyskiwania informacji,
zarządzania nią i późniejszego wykorzystywania,
w tym za pomocą środków masowego przekazu.

PWI_K1_K01,
zaliczenie
PWI_K1_K02, PWI_K1_K03

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie do zajęć

20

analiza problemu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

136 / 156

Wybrane procedury postępowania przed Urzędem Patentowym RP w zakresie
znaków towarowych oraz zgłoszeń patentowych, w tym procedury krajowej,
europejskiej oraz międzynarodowej. Wybrane zagadnienia związane z kontrolą
sądów administracyjnych nad decyzjami Urzędu Patentowego RP.
Warsztaty w szczególności będą obejmować ćwiczenia praktyczne związane z
prowadzeniem postępowań przed Urzędem Patentowym RP oraz przed sądami
administracyjnymi. W szczególności, w przypadku Urzędu Patentowego RP
zostaną omówione przykłady i przećwiczone w grupach:
• postępowania zgłoszeniowe wynalazków oraz znaków towarowych wraz z
omówieniem możliwych scenariuszy przebiegu postępowań,
• postępowania dotyczące unieważnienia prawa do patentu lub prawa z rejestracji
znaku towarowego.

1.

W1, U1, K1

W zakresie postępowań przed sądami administracyjnymi zostanie omówione
wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych odnoszące się do ochrony
własności przemysłowej oraz studenci będą mieli za zadanie opracować w
grupach skargę do sądu administracyjnego na decyzję lub postanowienie Urzędu
Patentowego PR.
Warsztaty będą miały charakter praktyczny, zorientowany na zrozumienie i
utrwalenie praktycznych aspektów postępowania przez Urzędem Patentowym RP
oraz sądami administracyjnymi w kontekście spraw związanych z własnością
przemysłową.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na warsztatach jest obowiązkowa. Szczegółowe warunki
zaliczenia określa prowadzący na pierwszych zajęciach.
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Wycena własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.1100.5cac82c4d9ecd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z budowaniem wartości przedsiębiorstwa wokół kapitału
intelektualnego.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu prowadzenia negocjacji umów inwestycyjnych/licencyjnych zawieranych m.in. przez
fundusze inwestycyjne wysokiego ryzyka typu venture capital.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma uporządkowaną wiedzę na temat
stosowanych metod wyceny własnosci intelektualnej,
ze szczególnym uwzględnieniem ich wad, zalet,
ograniczeń i wskazań do stosowania.

PWI_K1_W07,
PWI_K1_W08,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W14

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

student wie i rozumie czym jest kapitał intelektualny
przedsiębiorstwa, zna metody jego pomiaru.

PWI_K1_W08,
PWI_K1_W10

zaliczenie pisemne,
projekt

W3

student zna ryzyka związane z zarządzaniem
własnością intelektualną, rozumie ich wpływ
na wartość końcową wyceny.

PWI_K1_W08

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

pozyskiwać i analizować informacje potrzebne
do przeprowadzenia wyceny własności intelektualnej,
w tym dotyczących rynku kapitałowego, transakcji
kapitałowych i licencyjnych, z uwzględnieniem
znajomości baz danych rynkowych, marketingowych,
patentowych, giełdowych, w języku polskim
i angielskim.

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U08

projekt

U2

zidentyﬁkować kluczowe ryzyka zwiazane z własnoscią
PWI_K1_U04,
intelektualną, majace wpływ na wartość wyceny oraz
PWI_K1_U05
na zapisy w umowie inwestycyjnej/licencyjnej.

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotowy do podejmowania wyzwań
zawodowych, zarówno indywidualnych, jak
i zespołowych, wykazuje aktywność w grupie,
przyjmując w niej różne role (np. współwykonawcy,
wykonawcy projektu).

PWI_K1_K04,
projekt
PWI_K1_K06, PWI_K1_K07

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie projektu

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Analiza zapisów przykładowej umowy inwestycyjnej zawieranej m.in przez
fundusze wysokiego ryzyka typu venture capital ze szczególnym uwzględnieniem
korelacji między zapisami umowy a wyceną praw własności intelektualnej.

W2, W3, K1

2.

Analiza metod wyceny własności intelektualnych (wartość ekonomiczna;
uwarunkowania, kontekst oraz cele wyceny własności intelektualnej; metody
pomiaru niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa; metody wyceny własności
intelektualnej):
- wycena marki metodą uwolnionych opłat licencyjnych,
- wycena patentu metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych lub/i
metodami bazujących na opcjach realnych
- wyceny wyników działalności B+R.

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Przygotowanie projektu wyceny patentu wybraną metodą - praca grupowa.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na warsztatach jest obowiązkowa. Warunkiem
zaliczenie pisemne, projekt zaliczenia jest: 1. Przygotowanie projektu wyceny (marki lub
wyników B+R, w tym patentu). 2. Kolokwium zaliczeniowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Słuchacz powinien dysponować wiedzą z zakresu: prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, ochrony konkurencji,
procedur postępowania przed UPRP, postępowania przy dochodzeniu roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej,
wstępnych zagadnień z zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej, analizy ﬁnansowej przedsiębiorstwa, marketingu i
podstaw ekonomii. Słuchacz powinien potraﬁć pracować indywidualnie i w zespole, posługiwać się językiem angielskim.

Sylabusy
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Zastosowania informatyczne w dziedzinie własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.1100.5cac82c4dbfb9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0612Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

PWI_K1_W08,
ma wiedzę o zastosowaniach technologii informacyjnoPWI_K1_W12,
komunikacyjnych w zarządzaniu organizacjami
PWI_K1_W15

zaliczenie

W2

posiada teoretycznie podbudowaną wiedzę niezbędną
do rozumienia architektury, projektowania i rozwijania
systemów informatycznych w organizacjach

zaliczenie

Sylabusy

PWI_K1_W08,
PWI_K1_W12,
PWI_K1_W15
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ma poszerzoną wiedzę o statusie nauk prawnych,
w tym o zastosowaniu narzędzi informatycznych
w dziedzinie własności intelektualnej. Zna pojęcia
jakimi posługuje się prawoznawstwo i nauka
o administracji oraz terminologię nauk prawnych

PWI_K1_W08,
PWI_K1_W12,
PWI_K1_W15

zaliczenie

U1

posiada praktyczne umiejętności wykorzystania
systemów informatycznych stosowanych w urzędach
administracji publicznej, oraz korzystania z nich jako
urzędnik, oraz obywatel

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06

zaliczenie

U2

posiada praktyczne umiejętności opracowywania
tekstów uchwał i rozporządzeń

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06

zaliczenie

U3

posiada umiejętność kreatywnego myślenia
i przekazywania zdobytej wiedzy w formie ustnej
i pisemnej (wystąpienia na zajęciach, prezentacje,
samodzielna praca przy opracowywaniu konkretnych
zagadnień)

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06

zaliczenie

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów do uczenia się przez całe życie,
potraﬁ inspirować i organizować proces uczenia się
innych osób, umie wykorzystać w tym celu
podstawowe narzędzia informatyki

PWI_K1_K01, PWI_K1_K02 zaliczenie

K2

prawidłowo identyﬁkuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywaniem zawodu

PWI_K1_K01, PWI_K1_K02 zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie do zajęć

30

wykonanie ćwiczeń

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem zajęć warsztatowych jest przekazanie praktycznych informacji i
umiejętności o systemach i oprogramowaniach wprowadzanych w administracji
państwowej na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne oraz umiejętności korzystania i posługiwania się
przykładowym oprogramowaniem stosowanym w jednostkach administracji (od
strony Szczegółowa tematyka zajęć obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: 1)
Ustawa o informatyzacji podmiotów i jej praktyczna realizacja 2) Elektroniczna
skrzynka podawcza i elektroniczne potwierdzenie odbioru 3) Uzupełnienie i
aktualizacja wiadomości o podpisie elektronicznym 4) Platforma EPUAP - aspekty
prawne, możliwości platformy, (ćwiczenia praktyczne związane z zakładaniem
kont na platformie, konﬁguracji, proﬁl zaufany, wyszukiwanie usług, wysyłanie
pism) 5) Obieg dokumentów w Urzędzie, klasyﬁkacja i oznaczanie 6) Elektroniczny
obieg dokumentów – praktyczna obsługa systemu obiegu dokumentów na
przykładzie programu e-dokument (zakładanie kont, obsługa dokumentów w
różnych etapach załatwiania spraw) 7) Tworzenie i publikowanie aktów prawa
miejscowego oraz tworzenie tekstów ujednoliconych aktów prawa miejscowego:
Legislator - Edytor Tekstów Jednolitych 8) Baza Aktów Własnych 9) Zagadnienia
bezpieczeństwa danych komputerowych 10) Systemy informacyjno-analityczne
dla kierownictwa

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dopuszczenie do zaliczenia na podstawie aktywnej obecności na
ćwiczeniach
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Prawo a Internet
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.1200.5cac82c4e1954.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zaznajomienie studentów z problematyką wpływu Internetu i handlu elektronicznego na różne dziedziny prawa,
w tym w szczególności prawo cywilne, prawo konsumenckie, prawo własności intelektualnej, a także omówienie
podstawowych regulacji w tej dzieci w celu nabycia umiejętności oceny sytuacji prawnych i naruszeń związanych
z obrotem elektronicznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia i deﬁnicje, jak również
międzynarodowe, unijne i krajowe regulacje z zakresu
prawa Internetu, handlu elektronicznego, ochrony
konsumenta w obrocie elektronicznym oraz ochrony
własności intelektualnej w sieci, jak również zna
i rozumie zasady dotyczące naruszenia
i egzekwowania praw w środowisku Internetu,
nieuczciwej konkurencji w sieci, prowadzenia w nim
działalności promocyjno-reklamowej i funkcjonowania
tego medium jako platformy prowadzenia działalności
gospodarczej. Ponadto zna i rozumie zasady
funkcjonowania Internetu, rozwiązywania sporów
Internetowych oraz instytucje związane z Internetem.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W09,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W11,
PWI_K1_W13

egzamin pisemny

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U11

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ zastosować wiedzę do analizowania regulacje
krajowe, unijne i międzynarodowe z obszaru prawa
Internetu, w szczególności identyﬁkować,
interpretować i klasyﬁkować stany faktyczne z którymi
mają być łączone określone konsekwencje prawne
zwłaszcza związane z naruszeniami internetowymi
przepisów dotyczących ochrony własności
intelektualnej, praw konsumentów, ochrony danych
osobowych. Potraﬁ też pozyskiwać z Internetu
i internetowych baz danych informacje niezbędne mu
dla formułowania opinii, rozwoju zawodowego
i ciągłego kształcenia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gorów do podejmowania działań na rzecz
dalszego kszłałcenia oraz podwyższania świadomości
prawnej w obszarze prawa Internetu, rozumie jakie
znaczenie ma właściwe wykorzystanie Internetu
w działaności gospodarczej współczesnych
przedsiębiorstw oraz rozumie problemy dotyczące
pozyskiwania informacji, zarządzania nią
i późniejszego wykorzystywania, w tym za pomocą
Internetu.

PWI_K1_K02,
egzamin pisemny
PWI_K1_K03, PWI_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

16

analiza orzecznictwa

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza aktów normatywnych

10

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Treści programowe obejmują następujące zagadnienia.
1. Źródła prawa internetu – na poziomie międzynarodowym, unijnym, krajowym.
2. Wpływ Internetu na wybrane gałęzie prawa – stosowanie prawa w odniesieniu
do działań dokonywanych w internecie
3 Obrót cywilnoprawny i handel elektroniczny (składanie oświadczeń woli i
zawieranie umów przez Internet, podpis elektroniczny, umowy zawierane z
konsumentami (ochrona konsumentów, obowiązki informacyjne)
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną
- odpowiedzialność usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną
5. Prawa własności intelektualnej w Internecie (ochrona i naruszenie praw
autorskich i pokrewnych w sieci (nowe kategorie utworów; dozwolony użytek w
sieciach komputerowych; licencje CC; odpowiedzialność za naruszenie praw
autorskich w sieci (zasady wyłączenia odpowiedzialności)
W1, U1, K1
- ochrona baz danych (publiczne bazy danych, re-use)
- ochrona praw własności przemysłowej (patentowanie rozwiązań dot. handlu
elektronicznego, wynalazki implementowane przy użyciu komputera)
6. Domeny internetowe
- naruszenie praw osób trzecich w związku z rejestracją i używaniem domen
internetowych, działalność sądów polubownych ds. domen internetowych
- znak towarowy a domena
7. Nieuczciwa konkurencja i reklama w Internecie
- reklama kontekstowa; spamming
8. Ochrona danych osobowych w sieciach informatycznych (adresy e-mailowe jako
dane osobowe, zabezpieczenie danych osobowych w sieciach informatycznych
przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą
elektroniczną

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Szczegółowe warunki zdania egzaminu określa prowadzący na pierwszym
wykładzie.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń ma wpływ na wysokość pozytywnej oceny z egzaminu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zarządzanie wiedzą
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.1200.5cac82c4e3791.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoriami i technikami zarządzania wiedzą i organizacji uczących
się.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

pojęcie i klasyﬁkację zasobów wiedzy
w przedsiębiorstwie oraz ma podstawową wiedzę
o procesach zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

PWI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny
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W2

współczesne koncepcje zarządzania wiedzą oraz
metody pomiaru zasobów wiedzy przedsiębiorstwa

PWI_K1_W06,
PWI_K1_W07,
PWI_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PWI_K1_U05,
PWI_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

łączyć i poszerzać wiedzę zdobytą na różnych etapach
dotychczasowego kształcenia, łączyć ją z percepcją
tekstów z subdyscyplin właściwych dla kierunku
studiów, ustnie relacjonuje efekty poznania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia
wiedzy oraz podnoszenia umiejętności profesjonalnych PWI_K1_K03
i badawczych

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

20

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

35

zbieranie informacji do zadanej pracy

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

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.

Pojęcie i istota zarządzania wiedzą.

W1, W2, U1, K1

2.

Pojęcie i znaczenie zasobów wiedzy przedsiębiorstwa. Klasyﬁkacja zasobów
wiedzy przedsiębiorstwa: wiedza jawna i ukryta.

W1, W2, U1, K1

3.

Geneza koncepcji zarządzania wiedzą. Pojęcie, rola i cele zarządzania wiedzą.

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Kluczowe procesy zarządzania wiedzą: lokalizowanie zasobów wiedzy,
pozyskiwanie wiedzy, rozwijanie wiedzy, dzielenie się wiedzą i rozpowszechnianie
wiedzy, wykorzystanie wiedzy, zachowywanie wiedzy.

W1, W2, U1, K1

5.

System zarządzania wiedzą

W1, W2, U1, K1

6.

Narzędzia technologii informacyjnej wspomagające zarządzania wiedzą w
przedsiębiorstwie

W1, W2, U1, K1

7.

Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą

W1, U1, K1

8.

Rola kadry kierowniczej w stymulowaniu kreatywności i innowacji w organizacjach
opartych na wiedzy

W1, U1, K1

9.

Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, część ćwiczeń może
być prowadzona w formie PBL
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny /
ustny

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na
ocenę minimum 3,0 testu.Możliwość ustalenia terminu egzaminu
zerowego przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Egzamin jest
pisemny w postaci testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte,
który może być przeprowadzony także w formie zdalnej. Warunki
punktowania i oceny z pozostałych aktywności zostaną przedstawione
przez prowadzącego na pierwszych zajęciach. Uzyskanie zaliczenia
musi nastąpić do ostatniego dnia sesji poprawkowej semestru w
którym jest realizowany przedmiot. Po tym terminie prace studentów
nie będą oceniane, a studentom którzy nie dopełnili obowiązków
automatycznie zostanie wystawiona ocena niedostateczna. Aby
uzyskać zaliczenie przedmiotu niezbędne jest zaliczenie ćwiczeń dla
osób, które wybiorą oprócz wykładu także ćwiczenia.

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu.
Zaliczenie ćwiczeń ma wpływ na podniesienie pozytywnej oceny z
egzaminu. Szczegóły zaliczenia ćwiczeń zostaną przedstawione przez
prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Mile widziana ogólna znajomość podstaw zarządzania

Sylabusy
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Umowy w obrocie własnością intelektualną
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.1200.5cac82c4ea6d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami tworzenia i interpretowania umów dotyczących
własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna rodzaje umów i rozumie zasady tworzenia
umów w obrocie własnością intelektualną.

PWI_K1_W05,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W14

zaliczenie
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W2

elementy przedmiotowo istotne oraz typowe elementy
podmiotowo istotne w umowach dotyczących
własności intelektualnej.

PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W10

zaliczenie

zaliczenie

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przygotować teksty umów i regulaminów.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06,
PWI_K1_U10

U2

analizować i interpretować tekst umowy lub
regulaminu.

PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U06,
PWI_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

praktycznego stosowania umiejętności
PWI_K1_K04,
zaliczenie
interpretacyjnych oraz do dalszego pogłębiania wiedzy
PWI_K1_K05, PWI_K1_K06
w tym zakresie.

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

40

rozwiązywanie zadań problemowych

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie praw autorskich.
2. Umowa wydawnicza.
3. Umowa o stworzenie utworu audiowizualnego
4. Umowy z pracownikami dotyczące nabycia praw własności intelektualnej.
5. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe.
6. Umowa przenosząca prawo w prawie własności przemysłowej (patent).
7. Umowa przenosząca prawo ochronne na znak towarowy.
8. Umowa licencyjna w prawie autorskim.
1.

W1, W2, U1, U2, K1
9. Umowa licencyjna w prawie własności przemysłowej
10. Umowa dzierżawy praw
11. Umowa franchisingu.
12. Umowa wdrożeniowa.
13. Umowa know – how.
14. Umowny zakaz konkurencji i umowa o zachowaniu poufności.
15. Umowa o zarząd prawem wspólnym.
16. Umowy z organizacjami zbiorowego zarządzania.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie zadanych projektów
umów lub klauzul
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Własność intelektualna w działaności marketingowej i kulturalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.1200.5cac82c4ec7e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i regulacjami z zakresu prawa dot. funcjonowania instytucji
kultury oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (np. agencji reklamowych, domów medialnych).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

regulacje z zakresu prawa własności intelektualnej
związane z funkcjonowaniem mediów, reklamy
i działalnością promocyjno-marketingową oraz
instytucji kultury

PWI_K1_W05,
PWI_K1_W09,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W13

zaliczenie

W2

dysponuje wiedzą na temat prawa autorskiego i praw
pokrewnych, prawa własności przemysłowej (m.in.
znaków towarowych); posiada wiedzę dotyczącą zasad
ochrony dóbr niematerialnych w obrocie
gospodarczym (agencji reklamowych, domów
medialnych, prasy), w sferze działalności kulturalnej
(np. bilbliotecznej, muzealnej, archiwalnej, ośrodków
kultury, teatrów)

PWI_K1_W07,
PWI_K1_W09,
PWI_K1_W10

zaliczenie

W3

potraﬁ zastosować wiedzę dotyczącą zasad
i przepisów prawa do identyﬁkacji przypadków
naruszenia prawa i jego unikania

PWI_K1_W13,
PWI_K1_W14

zaliczenie

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U09,
PWI_K1_U11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

okreslić społeczne aspekty swojej działalności
i związanej z tym odpowiedzialności
za wykorzystywanie treści chronionych prawami
własności intelektualnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
oraz podwyższania poziomu świadomości prawnej
społeczeństwa w obszarze prawa autorskiego, prawa
mediów, prawa związanego z funkcjonowaniem
instytucji kultury

PWI_K1_K01,
PWI_K1_K05,
zaliczenie
PWI_K1_K06, PWI_K1_K07

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem zajęć jest omówienie podstawowych reguł prawnych dotyczących zasad
korzystania z przedmiotów chronionych prawami własności intelektualnej w
działalności marketingowej i kulturalnej, a w szczególniości:
- zasady ochrony (kategorie) utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które
powstają i są wykorzystywane w działalności marketingowej ( np. strony www,
plakaty, spoty reklamowe, slogany, fotograﬁe, logo).
- zasady wykorzystywanie cudzych utworów w działalności marketingowej i
prasowej
- zasady wykorzystywania wizerunku i nazwiska osób w działalności
marketingowej i prasowej
- zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej w
działalności marketingowej
- prawo własności intelektualnej w działalności archiwów (np. fotograﬁe
archiwaliów, udostępnianie zbiorów, atrybucja a autorstwo)
- prawo własności intelektualnej w działalności jednostek oświatowych (np. elearning)
- prawo własności intelektualnej w działalności bibliotek (np. wykorzystywanie
utworów w bibliotekach cyfrowych, utwory osierocone)
- prawo własności intelektualnej w działalności teatrów, ośrodków kultury
- prawo własności intelektualnej w działalności galerii, muzeów (np. fotograﬁe
eksponatów, udostępnianie utworów podczas wystaw, rekonstrukcje eksponatów)
- prawo własności intelektualnej w działalności domów aukcyjnych, obrót dziełami
sztuki
- prawa własności intelektualnej a ochrona zabytków (np. odbudowa i przebudowa
zabytków a prawo do integralności, umieszczanie reklamy na zabytkach)

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na warsztatach jest obowiązkowa. Warunkiem zaliczenia jest
przygotowanie projektu umowy lub prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

amerykanistyka

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

52%

Nauki o kulturze i religii

15%

Nauki socjologiczne

10%

Językoznawstwo

7%

Historia

6%

Nauki prawne

3%

Literaturoznawstwo

3%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

2%

Geograﬁa społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia I stopnia na kierunku amerykanistyka są prowadzone na proﬁlu ogólnoakademickim. Zgodnie ze wskazaniem nauk o
polityce i administracji jako dyscypliny wiodącej, przygotowują studentów do prowadzenia samodzielnych, zaawansowanych
badań i analiz z zakresu przemian politycznych w krajach Ameryki Północnej, przy uwzględnieniu ich kontekstu
historycznego, społecznego i kulturowego. Prowadzone studia wykorzystują doświadczenia współpracy międzynarodowej z
takimi ośrodkami, jak JFK Institute Freie Universität w Berlinie, Center for InterAmerican Studies Uniwersytetu w Grazu czy
Department of North American Studies Uniwersytetu Karola w Pradze. W połączeniu z zaawansowanymi badaniami
naukowymi prowadzonymi przez pracowników Instytutu, studia oparte są na podejściu interdyscyplinarnym, przygotowując
w ten sposób studentów do analizowania przemian polityczno-społecznych przy uwzględnieniu szerokiej perspektywy
badawczej. Studia na kierunku amerykanistyka to studia integrujące wiedzę z zakresu polityki, stosunków
międzynarodowych, wojskowości i technologii, migracji, mediów, zróżnicowania religijnego czy literatury. Wiedza o Ameryce
to zarazem wiedza o odmiennych kulturach, tradycjach, modelach zachowań i sposobach myślenia, którą można skutecznie
wykorzystać w życiu społecznym i zawodowym. Warte podkreślenia jest uwzględnienie w programie studiów zagadnień
związanych zarówno z polityką, społeczeństwem i kulturą Stanów Zjednoczonych, jak i problematyką kanadyjską. Nacisk na
przygotowanie językowe (np. specjalistyczne translatoria, kursy w języku angielskim) pozwala na wykształcenie absolwentów
Charakterystyka kierunku
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zdolnych do krytycznej analizy dokumentów historycznych oraz aktualnych przekazów medialnych dotyczących państw
Ameryki Północnej, a także do swobodnego podejmowania dyskusji na te tematy w języku polskim oraz angielskim. Dzięki
bogatej ofercie kursów fakultatywnych, których tematyka obejmuje zagadnienia związane z różnorodnymi aspektami
funkcjonowania państw północno- i latynoamerykańskich oraz ich wzajemnych relacji, student uzyskuje kompleksową wiedzę
na temat regionu. Biorąc pod uwagę znaczenie gospodarcze i polityczne regionu Ameryki Północnej ukończenie studiów na
kierunku amerykanistyka, dzięki poznaniu złożoności zachodzących tam procesów oraz rozbudowanych narzędzi ich analizy,
pozwala na przygotowanie absolwenta otwartego na wyzwania współczesnego świata i gotowego do dalszych pogłębionych
studiów nie tylko w obrębie tego regionu geograﬁcznego.

Koncepcja kształcenia
Amerykanistyka jest kierunkiem unikatowym pod względem zakresu nauczania i założeń programowych. Koncepcja
kształcenia opiera się na przekonaniu o konieczności łączenia treści ogólnych z zakresu nauk społecznych (socjologia,
elementy nauki o państwie i prawie, metodologia nauk społecznych), rozwijających umiejętność analizy i interpretacji zjawisk
społecznych, z przedmiotami kierunkowymi, dotyczącymi szeroko rozumianej problematyki amerykanistycznej. Program
studiów odzwierciedla istotę i tendencje rozwojowe studiów amerykanistycznych - interdyscyplinarność, różnorodność
paradygmatów teoretycznych i podejść badawczych. Treści poszczególnych przedmiotów, powiązane z badaniami
naukowymi prowadzonymi w jednostce, są systematycznie aktualizowane, a bogata oferta przedmiotów fakultatywnych
umożliwia studentom rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań naukowo-badawczych związanych z
problematyką amerykańską i kanadyjską. Ważnym aspektem koncepcji kształcenia jest zrożnicowanie form prowadzonych
zajęć oraz stosowanych metod dydaktycznych (zgodnie z koncepcją wielostronnego kształcenia), w tym położenie nacisku na
metody aktywizujące (np. podejście problemowe, dyskusje, metody projektowe) oraz rozwijanie u studentów potrzeby
samokształcenia. Dzięki temu student nabywa zarówno wiedzę w zakresie objętym programem studiów, jak i szereg
umiejętności i kompetencji wysoko cenionych przez pracodawców (m.in. umiejętności interpersonalne, rzeczowe
argumentowanie i obrona swojego stanowiska, umiejętność mediacji w sporach, praca w grupach) i pozwalających sprostać
wymogom współczesnego świata, w tym gospodarce opartej na wiedzy. W programie studiów uwzględniono także zajęcia
(np. kurs Leadership) kształtujące umiejętności przywódcze, zdolności inicjowania i wdrażania zmian w najbliższym otoczeniu
oraz poznawania praktycznych metod planowania i organizowania pracy. IAiSP wspiera aktywność studentów (prężnie
działające Koło Naukowe Amerykanistyki), ich rozwój naukowy i realizowane przez nich badania organizując konkurs na minigranty studenckie, promuje zaangażowanie i działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez wprowadzenie zajęć
warsztatowych "Projekt społeczny" w ramach kursów fakultatywnych oraz zachęca do mobilności i realizowania części
studiów w zagranicznych uczelniach (w ramach programu Erasmus+ czy umów bilateralnych zawartych przez UJ z
uczelniami partnerskimi). W programie studiów przewidziano specjalną ścieżkę (international track) dla studentów
zakwaliﬁkowanych do udziału w programie Erasmus+ (IV semestr studiów). W szóstym semestrze wszystkie zajęcia, poza
seminarium dyplomowym i lektoratem z jęz. angielskiego maja charakter fakultatywny, aby umożliwić udział w programie
wymiany bilateralnej. Realizowana koncepcja kształcenia zakłada także ciągłe rozwijanie współpracy naukowej z
zagranicznymi uczelniami (regularnie organizowane wykłady gościnne) oraz innymi partnerami (intensywna i wieloletnia
współpraca z Konsulatem USA w Krakowie czy Ambasadą Kanady).
Powyższe cele odpowiadają misji i strategicznym celom Uczelni określonym w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
na lata 2014-2020, w szczególności w odniesieniu do wzrostu atrakcyjności oferty dydaktycznej i przygotowania
absolwentów gotowych do pracy w globalizującej się gospodarce, świadomych znaczenia różnic kulturowych. Program
studiów pozostaje także w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce.

Cele kształcenia
Zdobycie przez studentów zaawansowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z teoretycznymi i
praktycznymi aspektami funkcjonowania państw i społeczeństw Ameryki Północnej
Dostarczenie studentom interdysycplinarnej i usystematyzowanej wiedzy odnoszącej się do różnorodnych zagadnień
politycznych, społeczno-kulturowych, prawnych i historycznych związanych z kontynentem amerykańskim
Zdobycie przez studentów wiedzy na temat roli oraz znaczenia struktur i instytucji politycznych i społecznych w Ameryce
Północnej
Rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i weryﬁkowania informacji oraz analizowania złożonych procesów
społeczno-politycznych
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4 / 261

Doskonalenie znajomości języka angielskiego przy jednoczesnym pogłębianiu wiedzy o regionie
Przygotowanie do pracy i funkcjonowania w wielokulturowym i wieloetnicznym środowisku

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Rozwój usług "shared services" oraz duża aktywność przedsiębiorstw amerykańskich oraz ﬁrm z kapitałem amerykańskim w
Krakowie i Małopolsce jest jednym z powodów utworzenia studiów na kierunku amerykanistyka. Doświadczenia zawodowe
dotychczasowych absolwentów Instytutu, którzy znaleźli zatrudnienie w takich przedsiębiorstwach, jak IBM Poland,
International Papers, State Street, Alexander Mann Solutions, HSBC Bank czy CitiCorp potwierdzają, że kierunek ten
odpowiada na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Szczególnie ważne jest przygotowanie do pracy w
wielonarodowym, wielokulturowym i zróżnicowanym etnicznie środowisku. Poznanie specyﬁki różnic kulturowych, które
zdecydowały o odmienności polityczno-społecznej Ameryki Północnej ułatwia aktywne wejście na rynek pracy i
wykorzystanie wykształconych umiejętności analitycznych. Absolwenci amerykanistyki, dzięki wszechstronnej orientacji w
problematyce amerykańskiej i kanadyjskiej są również przygotowani do pracy w innych sektorach gospodarki, takich jak
media, think-tanki, instytucje badawcze, dyplomacja, instytucje UE, jednostki administracji państwowej czy organizacje
pozarządowe.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 stabilność rozwoju powinna opierać się na
otwarciu się na międzynarodową współpracę i na wykorzystanie zasobów kapitału ludzkiego dla stworzenia nowej,
konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, innowacjach technologicznych i społecznych. Efekty uczenia się osiągane w
czasie studiów odpowiadają wyrażanym przez władze regionalne potrzebom. Studenci nabywają wiedzę o przyczynach i
przebiegu współczesnym przemian społeczno-politycznych oraz rozbudowane umiejętności analizowania ich przebiegu i
wyciągania wniosków nie ograniczających się jedynie do krajów regionu Ameryki Północnej. Kształtowana w czasie studiów
umiejętność pracy zespołowej, organizowania pracy własnej oraz współpracy w złożonym, wieloetnicznym zespole, a przy
tym swobodne posługiwanie się językiem angielskim jest kluczową kompetencją zawodową, wskazywaną przez
pracodawców.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych jest jednostką wielodyscyplinarną, zatrudniającą specjalistów w dziedzinie
nauk o polityce i stosunków międzynarodowych, socjologów, historyków, kulturoznawców oraz literaturoznawców. Instytut
koncentruje się na szeroko rozumianych studiach amerykanistycznych i latynoamerykanistycznych oraz studiach w zakresie
migracji międzynarodowych.
Do głównych obszarów badań prowadzonych w Instytucie należą:
badania z zakresu historii i polityki Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, stosunków międzynarodowych, relacji
transatlantyckich; polityk i instytucji publicznych;
badania z zakresu kultury amerykańskiej;
badania z zakresu polityki, społeczeństwa, kultury i historii Ameryki Łacińskiej;
badania z zakresu procesów politycznych, polityk i instytucji publicznych, dyplomacji;
badania z zakresu ruchów migracyjnych i polityki migracyjnej;
badania z zakresu historii i współczesnej roli Polonii w Amerykach i w Europie

Związek badań naukowych z dydaktyką
Kształcenie prowadzone na studiach I stopnia na kierunku amerykanistyka jest ściśle powiązane z badaniami naukowymi
realizowanymi przez pracowników Insytutu. Realizowane moduły kształcenia zostały opracowane w oparciu o najnowsze
publikacje, przede wszystkim amerykańskie i kanadyjskie, co znajduje odbicie w sylabusach poszczególnych przedmiotów.
Prowadzone w Instytucie badania obejmują między innymi: przemiany systemu politycznego USA i Kanady, ze szczególnym
uwzględnieniem roli władzy sądowniczej, kształtowanie się wieloetnicznego społeczeństwa amerykańskiego i kanadyjskiego,
migracje międzynarodowe, nowe formy religijności w USA czy przemiany amerykańskiej i kanadyjskiej polityki zagranicznej
oraz zmieniająca się rola USA i Kanady w globalizującym się świecie. Odbiciem aktualnych badań i projektów, realizowanych
przy wsparciu polskich i zagranicznych instytucji (np. granty NCN: "Neurobiologia i neurotechnologie na wojnie" realizowany
przez dr. hab. Łukasza Kamieńskiego, prof. UJ; „Zaufanie i przejrzystość w czasach inwigilacji. Perspektywa amerykańska,
niemiecka i polska” realizowany przez dr. hab. Pawła Laidlera; "Pomiędzy Kanadą a Polską. Transnarodowe praktyki,
przekazy polityczne i obywatelskie zaangażowanie" realizowany przez dr Agnieszkę Małek oraz granty badawcze PolishAmerican Fulbright Comission, International Council for Canadian Studies) są oferowane przez pracowników wykłady
fakultatywne, z których każdy jest rezultatem zakończonych lub nadal prowadzonych badań naukowych. Do takich zajęć,
wynikających bezpośrednio z prowadzych badań, należą m.in.: Amerykańska polityka wobec szkolnictwa wyższego, Politics
of the U.S. Supreme Court, Amerykański sposób prowadzenia wojny czy Amerykańscy Żydzi - dzieje migracyjne zbiorowości.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedzibą Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest nowoczesny budynek oddany do użytku w 2020 roku po
gruntownym remoncie i termomodernizacji. Budynek położony jest przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Budynek 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
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),
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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:

0312

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Studia na kierunku amerykanistyka trwają trzy lata, w trakcie których student realizuje kursy obowiązkowe oraz
fakultatywne. Kursy fakultatywne (wykłady i konwersatoria) wybierane są spośród przedmiotów podzielonych na dwa bloki:
polityczny (P) oraz kulturowo-społeczny (KS). Przedmioty fakultatywne mogą być prowadzone w języku polskim lub
angielskim. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe kursy z grupy przedmiotów
fakultatywnych. W uzasadnionym przypadku mogą być usuwane przedmioty z grupy przedmiotów fakultatywnych. W
uzasadnionych przypadkach, za zgodą zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych, jeden kurs fakultatywny w całym cyklu
studiów można zrealizować w innych jednostkach UJ. Znaczącym elementem studiów jest praca własna studenta (np. lektura
wskazanych tekstów, przygotowanie prac pisemnych, realizacja projektów) oraz indywidualne lub grupowe konsultacje z
prowadzącymi zajęcia. W pierwszym semestrze studenci są zobowiązani zrealizować kurs American English, prowadzony w
grupach o różnym stopniu zaawansowania (przypisanie do grupy na podstawie wyniku testu kwaliﬁkacyjnego). Kursy mogą
być organizowane w bloku zajęć (częściej niż raz w tygodniu) lub w trybie intensywnym (więcej niż 2 godziny zajęć z danego
przedmiotu w jednym dniu).

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

183

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

173

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

12

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

69

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1572

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Nie dotyczy

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Aby ukończyć stacjonarne studia I stopnia, student obowiązany jest zaliczyć wszystkie zajęcia przewidziane w planie
studiów, których łączna wartość wynosi 183 ECTS, w tym zdać egzamin z języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
oraz złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Przeprowadza go komisja, w
skład której wchodzą przewodniczący, recenzent i promotor. Członkowie komisji zadają pytania odnoszące się do
problematyki pracy dyplomowej oraz tematyki zawartej w programie studiów. Zasady obliczania ogólnego wyniku studiów są
określone w Regulaminie Studiów UJ.

Program

9 / 261

Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

AME_K1_W01

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metodologię badań społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik stosowanych w studiach
amerykanistycznych

P6U_W, P6S_WG

AME_K1_W02

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie polityczne, społeczne i
kulturowe w wymiarze północnoamerykańskim

P6U_W, P6S_WG

AME_K1_W03

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu genezę i rozwój struktur, relacji i
norm społecznych i prawnych w Ameryce Północnej

P6S_WG,
P6S_WK

AME_K1_W04

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu proces ewolucji amerykańskich i
kanadyjskich instytucji politycznych oraz relacje między nimi

P6S_WG,
P6S_WK

AME_K1_W05

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu przeszłe i aktualne procesy
społeczne i polityczne oraz zjawiska kulturowe w państwach Ameryki Północnej oraz
istniejące między nimi zależności

P6S_WG,
P6S_WK

AME_K1_W06

Absolwent zna i rozumie główne etapy rozwoju literatury amerykańskiej

P6S_WG

AME_K1_W07

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia
pozyskiwania danych służących analizie procesów zachodzących w obszarze nauk
amerykanistycznych

P6U_W, P6S_WG

AME_K1_W08

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu mechanizmy rządzące dawnymi
i współczesnymi procesami migracyjnymi oraz ewolucję polityki migracyjnej w
Ameryce

P6U_W, P6S_WG

AME_K1_W09

Absolwent zna i rozumie w podstawowym stopniu zasady ochrony własności
intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego

P6S_WK

Kod

Treść

PRK

AME_K1_U01

Absolwent potraﬁ analizować zachowania polityczne i społeczne w życiu publicznym
USA i Kanady

P6S_UW

AME_K1_U02

Absolwent potraﬁ prawidłowo identyﬁkować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy
polityczne, społeczne i kulturowe w państwach i społeczeństwach Ameryki Północnej
posługując się przy tym naukową terminologią charakterystyczną dla studiów
amerykanistycznych oraz nauk o polityce i administracji

P6S_UW, P6S_UK

AME_K1_U03

Absolwent potraﬁ brać czynny udział w dyskusjach dotyczących bieżących wydarzeń
oraz dylematów społeczno-politycznych państw północnoamerykańskich

P6S_UK

AME_K1_U04

Absolwent potraﬁ dostrzegać oraz interpretować przyczyny i mechanizmy procesów
migracyjnych oraz będące ich konsekwencją przeobrażenia stosunków etnicznych i
rasowych w społeczeństwach Ameryki Północnej

P6U_U, P6S_UW

AME_K1_U05

Absolwent potraﬁ identyﬁkować różne rodzaje tekstów literackich występujące w
pisarstwie amerykańskim

P6S_UW

AME_K1_U06

Absolwent potraﬁ wykorzystując swoją wiedzę przygotować, samodzielnie lub w
zespole, krytyczną analizę zjawisk procesów politycznych, społecznych i kulturowych
zachodzących w społeczeństwach amerykańskich

P6S_UO

AME_K1_U07

Absolwent potraﬁ sprecyzować potrzebę dalszego rozwijania wiedzy oraz poszerzania
swoich umiejętności, m.in. poprzez podjęcie studiów II stopnia

P6S_UU

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

AME_K1_U08

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2
wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz
komunikować się w tym języku na tematy specjalistyczne, związane z szeroko
rozumianymi studiami amerykanistycznymi

P6S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

AME_K1_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy, umiejętności oraz działań,
szczególnie w zakresie przemian polityczno-społecznych w krajach Ameryki
Północnej, przy uwzględnieniu ich kontekstu historycznego i kulturowego

P6S_KK, P6U_K

AME_K1_K02

Absolwent jest gotów do rozwiązywania problemów wymagających myślenia i
działania w sposób przedsiębiorczy i twórczy oraz w oparciu o posiadaną wiedzę

P6S_KO, P6S_KK

AME_K1_K03

Absolwent jest gotów do uczestnictwa w przygotowaniu krajowych i
międzynarodowych projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne,
ekonomiczne i polityczne, jak również propagowania ich w konkretnych środowiskach

P6S_KO

AME_K1_K04

Absolwent jest gotów do postępowania zgodnie z zasadami etyki w pracy zawodowej
oraz wykonywania powierzonych mu obowiązków w sposób odpowiedzialny i rzetelny
oraz z poszanowaniem zasad życia grupowego

P6S_KR, P6S_KO

AME_K1_K05

Absolwent jest gotów do krytycznego odbioru i analizy komunikowanych mu treści

P6S_KK

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć
fakultatywnych 2). Są prowadzone w dwóch blokach: politycznym oraz kulturowo-społecznym.
W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa zajęcia fakultatywne w formie wykładów; w drugim
semestrze jedno konwersatorium oraz jedno translatorium amerykanistyczne; w trzecim semestrze jeden wykład oraz
konwersatorium Współczesna Ameryka I; w czwartym semestrze dwa wykłady, jedno konwersatorium oraz konwersatorium
Współczesna Ameryka II; w piątym semestrze jeden wykład, jedno konwersatorium oraz seminarium dyplomowe (którego
kontynuacją jest seminarium dyplomowe w szóstym semestrze); w ostatnim semestrze studiów student wybiera wykład i
dwa konwersatoria.
W sumie, w trakcie studiów spośród wykładów fakultatywnych należy zrealizować cztery z bloku politycznego (P) i trzy z
bloku kulturowo-społecznego (KS); spośród konwersatoriów: dwa z bloku politycznego (P) oraz trzy z bloku kulturowospołecznego (KS). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to
uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w
IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie
wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów licencjackich mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku
studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.
Studenci zakwaliﬁkowani do udziału w programie wymiany międzynarodowej realizują czwarty semestr studiów wg
indywidualnej ścieżki (tzw. international track). Kursy zrealizowane w zagranicznej uczelni zostaną zaliczone jako zajęcia
fakultatywne (24 ECTS – trzy z semestru czwartego oraz trzy z semestru szóstego). Kurs Współczesna Ameryka II oraz
lektorat jęz. angielskiego zostaną zaliczone po stwierdzeniu zbieżności efektów uczenia się (4 ECTS). Kursy obligatoryjne
przypisane do czwartego semestru (Historia Kanady, Rdzenna ludność Ameryki Północnej oraz Pluralizm religijny USA:
rozwiązania polityczno-prawne) będą przez studentów realizowane w szóstym semestrze studiów. Zasady ubiegania się o
wyjazd w ramach umów bilateralnych regulują odrębne przepisy.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wprowadzenie do amerykanistyki

20

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Współczesne stosunki międzynarodowe

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Socjologia

45

5,0

egzamin

O

Elementy nauki o państwie i prawie

30

5,0

egzamin

O

Środowisko geograﬁczne Ameryki Północnej

30

3,0

egzamin

O

American English

30

4,0

zaliczenie

O

Ochrona własności intelektualnej

10

1,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Szkolenie uniwersyteckie

8

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 1

O

Amerykański sposób prowadzenia wojny (P)

30

3,0

egzamin

F

Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P)

30

3,0

egzamin

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Telewizja amerykańska (KS)

30

3,0

egzamin

F

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)

30

3,0

egzamin

F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS)

30

3,0

egzamin

F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykański program kosmiczny (P)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P)

30

3,0

egzamin

F

Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P)

30

3,0

egzamin

F

Metropolie i parki narodowe USA i Kanady (P)

30

3,0

egzamin

F

Quebec - cztery wieki zmagań o utrzymanie tożsamości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Brazylia we współczesnym świecie (P)

30

3,0

egzamin

F

Bliski Wschód w polityce USA - historia i współczesność (P)

30

3,0

egzamin

F

Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P)

30

3,0

egzamin

F

Exodus lat 80. XX w. - wycinek kanadyjski (P)

30

3,0

egzamin

F

Radio amerykańskie (KS)

30

3,0

egzamin

F

Kanadyjska Arktyka - między wspołpracą a rywalizacją (P)

30

3,0

egzamin

F

Społeczeństwo i polityka w Argentynie (P)

30

3,0

egzamin

F

Oblicza biedy: bezdomność w USA (P)

30

3,0

egzamin

F

Politics of the U.S. Supreme Court (P)

30

3,0

egzamin

F

Social and political advancement of women in the USA and
Canada (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (KS)

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy metodologii nauk społecznych

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

USA: od angielskich korzeni do powstania mocarstwa

60

7,0

egzamin

O

Społeczeństwo amerykańskie

60

7,0

egzamin

O

Translatorium amerykanistyczne

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kompozycja tekstów akademickich

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów

O
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Grupa zajęć fakultatywnych 2

O

Super żołnierz (P)

30

5,0

egzamin

F

Kultura miejska w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kanada vs. USA (P)

30

5,0

egzamin

F

Diaspora niemiecka w Ameryce Północnej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Etniczność w ﬁlmie dokumentalnym (KS)

30

5,0

egzamin

F

Film amerykański (KS)

30

5,0

egzamin

F

Malarstwo amerykańskie od czasów kolonialnych do początku XX
wieku (KS)

30

5,0

egzamin

F

Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy
30
etykiety akademickiej (KS)

5,0

egzamin

F

Amerykańska muzyka popularna I (KS)

30

5,0

egzamin

F

Amerykańska muzyka popularna II (KS)

30

5,0

egzamin

F

Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej (P)

30

5,0

egzamin

F

Psychologia amerykańskiego wyborcy (P)

30

5,0

egzamin

F

American Dream (P)

30

5,0

egzamin

F

Kultura popularna w perspektywie amerykanistycznej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Społeczna historia amerykańskiej fotograﬁi (KS)

30

5,0

egzamin

F

Popkulturowe wizje Ameryki (KS)

30

5,0

egzamin

F

Amerykanistyczne translatorium kulturoznawcze (K)

30

5,0

egzamin

F

Wielokulturowość i wieloetniczność (P)

30

5,0

egzamin

F

Amerykańskie kino niezależne (K)

30

5,0

egzamin

F

Writing for Academic and Everyday Purposes (P)

30

5,0

egzamin

F

Matki, córki i czarownice – przestrzeń kobiet w prozie
współczesnej (Ameryka Łacińska, USA, Kanada) (KS)

30

5,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P) - konwersatorium

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Leadership

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

USA: od mocarstwa do supermocarstwa

60

7,0

egzamin

O

Media w społeczeństwie amerykańskim

30

4,0

zaliczenie

O

Wprowadzenie do problematyki kanadyjskiej

30

4,0

zaliczenie

O

Nowoczesne elektroniczne metody badawcze

15

2,0

zaliczenie

O

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Współczesna Ameryka I

15

2,0

zaliczenie

F

Konstytucyjne podstawy ustroju USA i Kanady

45

5,0

egzamin

O

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 1

O

Amerykański sposób prowadzenia wojny (P)

30

3,0

egzamin

F

Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P)

30

3,0

egzamin

F

Telewizja amerykańska (KS)

30

3,0

egzamin

F

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)

30

3,0

egzamin

F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS)

30

3,0

egzamin

F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykański program kosmiczny (P)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P)

30

3,0

egzamin

F

Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P)

30

3,0

egzamin

F

Metropolie i parki narodowe USA i Kanady (P)

30

3,0

egzamin

F

Quebec - cztery wieki zmagań o utrzymanie tożsamości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Brazylia we współczesnym świecie (P)

30

3,0

egzamin

F

Bliski Wschód w polityce USA - historia i współczesność (P)

30

3,0

egzamin

F

Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P)

30

3,0

egzamin

F

Exodus lat 80. XX w. - wycinek kanadyjski (P)

30

3,0

egzamin

F

Radio amerykańskie (KS)

30

3,0

egzamin

F

Kanadyjska Arktyka - między wspołpracą a rywalizacją (P)

30

3,0

egzamin

F

Społeczeństwo i polityka w Argentynie (P)

30

3,0

egzamin

F

Oblicza biedy: bezdomność w USA (P)

30

3,0

egzamin

F

Politics of the U.S. Supreme Court (P)

30

3,0

egzamin

F

Social and political advancement of women in the USA and
Canada (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (KS)

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia Kanady

60

7,0

egzamin

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Semestr 4
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesna Ameryka II

15

2,0

zaliczenie

F

Pluralizm religijny USA: rozwiązania polityczno-prawne

30

3,0

egzamin

O

Rdzenna ludność Ameryki Północnej

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 1

O

Amerykański sposób prowadzenia wojny (P)

30

3,0

egzamin

F

Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P)

30

3,0

egzamin

F

Telewizja amerykańska (KS)

30

3,0

egzamin

F

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)

30

3,0

egzamin

F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS)

30

3,0

egzamin

F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykański program kosmiczny (P)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P)

30

3,0

egzamin

F

Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P)

30

3,0

egzamin

F

Metropolie i parki narodowe USA i Kanady (P)

30

3,0

egzamin

F

Quebec - cztery wieki zmagań o utrzymanie tożsamości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Brazylia we współczesnym świecie (P)

30

3,0

egzamin

F

Bliski Wschód w polityce USA - historia i współczesność (P)

30

3,0

egzamin

F

Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P)

30

3,0

egzamin

F

Exodus lat 80. XX w. - wycinek kanadyjski (P)

30

3,0

egzamin

F

Radio amerykańskie (KS)

30

3,0

egzamin

F

Kanadyjska Arktyka - między wspołpracą a rywalizacją (P)

30

3,0

egzamin

F

Społeczeństwo i polityka w Argentynie (P)

30

3,0

egzamin

F

Oblicza biedy: bezdomność w USA (P)

30

3,0

egzamin

F

Politics of the U.S. Supreme Court (P)

30

3,0

egzamin

F

Social and political advancement of women in the USA and
Canada (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (KS)

30

3,0

egzamin

F

Grupa zajęć fakultatywnych 2

O

Super żołnierz (P)

30

5,0

egzamin

Kultura miejska w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kanada vs. USA (P)

30

5,0

egzamin

F

Diaspora niemiecka w Ameryce Północnej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Etniczność w ﬁlmie dokumentalnym (KS)

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Film amerykański (KS)

30

5,0

egzamin

F

Malarstwo amerykańskie od czasów kolonialnych do początku XX
wieku (KS)

30

5,0

egzamin

F

Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy
30
etykiety akademickiej (KS)

5,0

egzamin

F

Amerykańska muzyka popularna I (KS)

30

5,0

egzamin

F

Amerykańska muzyka popularna II (KS)

30

5,0

egzamin

F

Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej (P)

30

5,0

egzamin

F

Psychologia amerykańskiego wyborcy (P)

30

5,0

egzamin

F

American Dream (P)

30

5,0

egzamin

F

Kultura popularna w perspektywie amerykanistycznej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Społeczna historia amerykańskiej fotograﬁi (KS)

30

5,0

egzamin

F

Popkulturowe wizje Ameryki (KS)

30

5,0

egzamin

F

Amerykanistyczne translatorium kulturoznawcze (K)

30

5,0

egzamin

F

Wielokulturowość i wieloetniczność (P)

30

5,0

egzamin

F

Amerykańskie kino niezależne (K)

30

5,0

egzamin

F

Writing for Academic and Everyday Purposes (P)

30

5,0

egzamin

F

Matki, córki i czarownice – przestrzeń kobiet w prozie
współczesnej (Ameryka Łacińska, USA, Kanada) (KS)

30

5,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P) - konwersatorium

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ewolucja tożsamości politycznej i kulturowej Ameryk w ujęciu
porównawczym

60

7,0

egzamin

O

System prawa amerykańskiego

60

7,0

egzamin

O

Literatura północnoamerykańska

45

5,0

egzamin

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Proseminarium dyplomowe

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Semestr 5
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 1

O

Amerykański sposób prowadzenia wojny (P)

30

3,0

egzamin

F

Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P)

30

3,0

egzamin

F

Telewizja amerykańska (KS)

30

3,0

egzamin

F

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)

30

3,0

egzamin

F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS)

30

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykański program kosmiczny (P)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P)

30

3,0

egzamin

F

Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P)

30

3,0

egzamin

F

Metropolie i parki narodowe USA i Kanady (P)

30

3,0

egzamin

F

Quebec - cztery wieki zmagań o utrzymanie tożsamości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Brazylia we współczesnym świecie (P)

30

3,0

egzamin

F

Bliski Wschód w polityce USA - historia i współczesność (P)

30

3,0

egzamin

F

Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P)

30

3,0

egzamin

F

Exodus lat 80. XX w. - wycinek kanadyjski (P)

30

3,0

egzamin

F

Radio amerykańskie (KS)

30

3,0

egzamin

F

Kanadyjska Arktyka - między wspołpracą a rywalizacją (P)

30

3,0

egzamin

F

Społeczeństwo i polityka w Argentynie (P)

30

3,0

egzamin

F

Oblicza biedy: bezdomność w USA (P)

30

3,0

egzamin

F

Politics of the U.S. Supreme Court (P)

30

3,0

egzamin

F

Social and political advancement of women in the USA and
Canada (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (KS)

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 2

O

Super żołnierz (P)

30

5,0

egzamin

Kultura miejska w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kanada vs. USA (P)

30

5,0

egzamin

F

Diaspora niemiecka w Ameryce Północnej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Etniczność w ﬁlmie dokumentalnym (KS)

30

5,0

egzamin

F

Film amerykański (KS)

30

5,0

egzamin

F

Malarstwo amerykańskie od czasów kolonialnych do początku XX
wieku (KS)

30

5,0

egzamin

F

Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy
30
etykiety akademickiej (KS)

5,0

egzamin

F

Amerykańska muzyka popularna I (KS)

30

5,0

egzamin

F

Amerykańska muzyka popularna II (KS)

30

5,0

egzamin

F

Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej (P)

30

5,0

egzamin

F

Psychologia amerykańskiego wyborcy (P)

30

5,0

egzamin

F

American Dream (P)

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kultura popularna w perspektywie amerykanistycznej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Społeczna historia amerykańskiej fotograﬁi (KS)

30

5,0

egzamin

F

Popkulturowe wizje Ameryki (KS)

30

5,0

egzamin

F

Amerykanistyczne translatorium kulturoznawcze (K)

30

5,0

egzamin

F

Wielokulturowość i wieloetniczność (P)

30

5,0

egzamin

F

Amerykańskie kino niezależne (K)

30

5,0

egzamin

F

Writing for Academic and Everyday Purposes (P)

30

5,0

egzamin

F

Matki, córki i czarownice – przestrzeń kobiet w prozie
współczesnej (Ameryka Łacińska, USA, Kanada) (KS)

30

5,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P) - konwersatorium

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium dyplomowe

30

9,0

zaliczenie na
O
ocenę

Otwarte spotkania akademickie

30

3,0

zaliczenie

F

Język angielski

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Semestr 6
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 1

O

Amerykański sposób prowadzenia wojny (P)

30

3,0

egzamin

F

Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P)

30

3,0

egzamin

F

Telewizja amerykańska (KS)

30

3,0

egzamin

F

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)

30

3,0

egzamin

F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS)

30

3,0

egzamin

F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykański program kosmiczny (P)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P)

30

3,0

egzamin

F

Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P)

30

3,0

egzamin

F

Metropolie i parki narodowe USA i Kanady (P)

30

3,0

egzamin

F

Quebec - cztery wieki zmagań o utrzymanie tożsamości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Brazylia we współczesnym świecie (P)

30

3,0

egzamin

F

Bliski Wschód w polityce USA - historia i współczesność (P)

30

3,0

egzamin

F

Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P)

30

3,0

egzamin

F

Exodus lat 80. XX w. - wycinek kanadyjski (P)

30

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Radio amerykańskie (KS)

30

3,0

egzamin

F

Kanadyjska Arktyka - między wspołpracą a rywalizacją (P)

30

3,0

egzamin

F

Społeczeństwo i polityka w Argentynie (P)

30

3,0

egzamin

F

Oblicza biedy: bezdomność w USA (P)

30

3,0

egzamin

F

Politics of the U.S. Supreme Court (P)

30

3,0

egzamin

F

Social and political advancement of women in the USA and
Canada (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (KS)

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 2

O

Super żołnierz (P)

30

5,0

egzamin

Kultura miejska w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kanada vs. USA (P)

30

5,0

egzamin

F

Diaspora niemiecka w Ameryce Północnej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Etniczność w ﬁlmie dokumentalnym (KS)

30

5,0

egzamin

F

Film amerykański (KS)

30

5,0

egzamin

F

Malarstwo amerykańskie od czasów kolonialnych do początku XX
wieku (KS)

30

5,0

egzamin

F

Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy
30
etykiety akademickiej (KS)

5,0

egzamin

F

Amerykańska muzyka popularna I (KS)

30

5,0

egzamin

F

Amerykańska muzyka popularna II (KS)

30

5,0

egzamin

F

Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej (P)

30

5,0

egzamin

F

Psychologia amerykańskiego wyborcy (P)

30

5,0

egzamin

F

American Dream (P)

30

5,0

egzamin

F

Kultura popularna w perspektywie amerykanistycznej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Społeczna historia amerykańskiej fotograﬁi (KS)

30

5,0

egzamin

F

Popkulturowe wizje Ameryki (KS)

30

5,0

egzamin

F

Amerykanistyczne translatorium kulturoznawcze (K)

30

5,0

egzamin

F

Wielokulturowość i wieloetniczność (P)

30

5,0

egzamin

F

Amerykańskie kino niezależne (K)

30

5,0

egzamin

F

Writing for Academic and Everyday Purposes (P)

30

5,0

egzamin

F

Matki, córki i czarownice – przestrzeń kobiet w prozie
współczesnej (Ameryka Łacińska, USA, Kanada) (KS)

30

5,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P) - konwersatorium

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów

F
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O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Wprowadzenie do amerykanistyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.110.5cb0a0ed489d7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem kursu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia amerykanistyczne. Po omówieniu treści
związanych ze specyﬁką studiów amerykanistycznych jako obszaru wiedzy, zarysowane zostaną zagadnienia
amerykanizacji, miejsca kultury amerykańskiej w kulturze masowej, specyﬁki kultury patriotycznej w USA,
podstawowych symboli i wartości w Stanach Zjednoczonych, kwestii rasowych oraz amerykańskiemu
indywidualizmowi. Wreszcie podjęta zostanie próba dyskusji na tematy, którymi żyje opinia publiczna kraju.
Dodatkowo, ponieważ kurs ma charakter wprowadzający, wstępnie omówione zostaną zagadnienia
metodologiczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

genezę studiów amerykanistycznych oraz obszary
wiedzy będące jej przedmiotem

AME_K1_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

najważniejsze amerykańskie symbole

AME_K1_W03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3

treść najważniejszych amerykańskich pamﬂetów
politycznych i dokumentów leżących u podstaw
powstania państwa amerykańskiego

AME_K1_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4

główne założenia prowadzenia badań w naukach
społecznych

AME_K1_W01,
AME_K1_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać ramy badawcze i przedmiot studiów
amerykanistycznych

AME_K1_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

dostrzegać pozytywne i negatywne skutki zjawiska
amerykanizacji

AME_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U3

odnotować symboliczne odniesienia do tożsamości
amerykańskiej w historycznych i współczesnych
przemówieniach osób publicznych

AME_K1_U02,
AME_K1_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U4

wyszukiwać informacje na temat współczesnych
wydarzeń w Stanach Zjednoczonych

AME_K1_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U5

przygotować założenia eseju naukowego

AME_K1_U05,
AME_K1_U06,
AME_K1_U07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia dalszych, samodzielnych dociekań
naukowych w dziedzinie studiów amerykanistycznych

AME_K1_K01,
AME_K1_K03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

formułowania spostrzeżeń i inicjowania dyskusji
na temat najważniejszych współczesnych wydarzeń
w USA

AME_K1_K02,
AME_K1_K03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

K3

nabywania dalszych kompetencji metodologicznych
i badawczych

AME_K1_K05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, kazus

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

wykonanie ćwiczeń

10

Przygotowywanie projektów

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

American Studies - geneza i obszar badawczy; Amerykanizacja; Symbolika;
Amerykańska kultura patriotyczna; Amerykański indywidualizm; Wstęp do
metodologii badań amerykanistycznych; Rasa i rasizm w społeczeństwie
amerykańskim; Amerykańskie manifesty polityczne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę, projekt, kazus

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, znajomość
zadanych tekstów, aktywny i merytoryczny udział w
dyskusjach, napisanie jednego memorandum na zadany
temat, przygotowanie informacji prasowej oraz sformułowanie
założeń eseju naukowego i omówienie go z Prowadzącym.
Szczegóły zostaną podane na Zajęciach wprowadzających.

Wymagania wstępne i dodatkowe
W semestrze dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Każda kolejna nieobecność oznacza konieczność
zaliczenia treści, omawianych na trzecich i kolejnych zajęciach, na których student był nieobecny. Nieobecność na większej
liczbie zajęć niż połowa powoduje automatyczne niezaliczenie kursu.

Sylabusy
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Współczesne stosunki międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.110.5cb0a0ed63458.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z wydarzeniami z zakresu historii powszechnej

C2

zapoznanie studentów z węzłowymi problemami polityki światowej z uwzględnieniem stosunków politycznych
i gospodarczych

C3

rozumienie i umiejętność przedstawienia ciągu przyczynowo-skutkowego

C4

rozumienie wpływu ideologii i religii na stosunki międzynarodowe

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
wydarzenia z zakresu najnowszej historii politycznej,
społecznej i gospodarczej

AME_K1_W03,
AME_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

główne problemy polityczne współczesnego świata

AME_K1_W01,
AME_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

główne problemy społeczne i ekonomiczne oraz
tendencje rozwoju stosunków ekonomicznospołecznych

AME_K1_W03,
AME_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić ciąg przyczynowo-skutkowy w zakresie
wydarzeń i zjawisk politycznych, społecznych
i gospodarczych

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystywać wiedzę teoretyczną oraz znajomość
metod i narzędzi badawczych w celu analizy procesów
politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych

AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U3

wyjaśnić czynniki wpływające na dynamikę rozwoju
stosunków międzynarodowych we współczesnym
świecie

AME_K1_U03,
AME_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia dalszych, także samodzielnych, studiów nad
problemami politycznymi, społecznymi
i ekonomicznymi współczesnego świata

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ład wersalsko-waszyngtoński; marksizm, rewolucja rosyjska, stalinizm; faszyzm,
nazizm, totalitaryzm niemiecki; dekompozycja porządku wersalskiego i II wojna
światowa; Wielka Trójka i ład powojenny; geneza zimnej wojny, sowietyzacja
Europy Środkowo-Wschodniej, NATO; powstanie ChRL, rywalizacja mocarstw na
Dalekim Wschodzie; Bliski Wschód - konﬂikt izraelsko-arabski; rozwój
fundamentalizmu islamskiego i jego wpływ na politykę światową; rola USA w
polityce światowej; "tygrysy azjatyckie" i rosnąca rola Chin

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na ocenę; udział w dyskusji w oparciu o
literaturę przedmiotu; analiza zagadnień
przedstawianych na zajęciach; zaliczenie
pisemnych kolokwiów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecnośc nieusprawiedliwiona, pozostałe muszą zostać
zaliczone w formie uzgodnionej z prowadzącym. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza możliwość uzyskania
zaliczenia.

Sylabusy
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Socjologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.110.5cb0a0ed7e076.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z głównymi pojęciami, problemami oraz koncepcjami badawczych w socjologii

C2

Przedstawienie najważniejszych zjawisk i procesów społecznych oraz teorii je wyjaśniających

C3

Pokazanie jak te zjawiska i procesy przebiegają w społeczeństwach północnoamerykańskich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

główne pojęcia i kategorie opisu współczesnych
społeczeństw, w tym społeczeństwa amerykańskiego
i kanadyjskiego

AME_K1_W02,
AME_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

systemy normatywne oraz mechanizmy
funkcjonowania instytucji społecznych,
z uwzględnieniem kontekstu północnoamerykańskiego

AME_K1_W03,
AME_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

najważniejsze teorie dotyczące zmian zachodzących
w społeczeństwie amerykańskim i kanadyjskim

AME_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy współczesnych procesów społecznych
oraz interpretować kierunki zmian społecznych

AME_K1_U02,
AME_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

korzystając z dorobku innych autorów, dyskutować
na temat zjawisk społecznych i formułować
samodzielne wnioski

AME_K1_U02,
AME_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy
różnorodnych procesów i zjawisk społecznych
zachodzących na kontynencie amerykańskim

AME_K1_U01,
AME_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

AME_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie projektu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
147

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach ćwiczeń: Zachowania, działania społeczne, interakcje; Stosunki
społeczne i więź społeczna; Zbiorowości społeczne; Socjalizacja i kontrola
społeczna; Struktura i stratyﬁkacja społeczna; Kultura; Kapitalizm,
konsumpcjonizm, globalizacja.

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

2.

W ramach wykładu:Przedmiot, zakres socjologii j oraz historyczne warunki
powstania dyscypliny;Działania społeczne;Społeczeństwo a jednostka, osobowość
społeczna; Kultura jako wyróżnik człowieka - aksjomatyczny i poznawczy wymiar
kultury, zróżnicowanie kulturowe; Zbiorowości społeczne; Instytucje; Struktura
społeczna - pozycje i role.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin w formie pisemnej obejmującego materiał z wykładu i
wybranych fragmentów literatury obowiązkowej, po uprzednim
zaliczeniu ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie
za odpowiedzi 60% punktów.

zaliczenie na ocenę,
projekt

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest: aktywność na zajęciach, projekt,
kolokwium. Kolokwium obejmuje treści lektur omawianych i
dyskutowanych podczas ćwiczeń. Dopuszczalne są 2 nieobecności,
każda kolejna musi zostać zaliczona w formie uzgodnionej z
prowadzącym najpóźniej tydzień przed terminem kolokwium.
Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza możliwość uzyskania
zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Każda kolejna musi
zostać zaliczona w formie pracy pisemnej (na temat uzgodniony z prowadzącą). Nieobecność na ponad pięciu ćwiczeniach
wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.

Sylabusy
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Elementy nauki o państwie i prawie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.110.5cb0a0ed991bd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie kluczowych elementów wiedzy z zakresu prawoznawstwa, ze szczególnym naciskiem na specyﬁkę
systemu common law oraz różnic między systemem common law i civil law

C2

przekazanie najważniejszych elementów wiedzy z zakresu nauki o państwie, między innymi charakterystyki
demokratycznego państwa prawa, wyborów i systemów wyborczych czy systemów rządów i ich rodzajów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

kluczowe pojęcia stosowane na gruncie nauki
o państwie i prawie

AME_K1_W01,
AME_K1_W02

egzamin pisemny

W2

charakterystykę systemu common law oraz
fundamentalne różnice między systemem common
law i civil law

AME_K1_W02,
AME_K1_W03

egzamin pisemny

W3

cele i funkcje państwa, modele systemów organów
państwowych oraz systemów wyborczych

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określić relacje pomiędzy państwem i prawem, rolę
prawa w państwie i w społeczeństwie

AME_K1_U01,
AME_K1_U02

egzamin pisemny

U2

omówić różnice między systemem prawa
kontynentalnego i anglosaskiego

AME_K1_U02

egzamin pisemny

U3

zidentyﬁkować i omówić systemy rządów i systemy
wyborcze w wybranych państwach

AME_K1_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

publicznego udziału w dyskusjach poświęconych
problematyce współczesnego państwa i prawa

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K03

egzamin pisemny

K2

samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, umiejętności
i kompetencje z zakresu wiedzy o państwie i prawie

AME_K1_K01

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie do egzaminu

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Główne koncepcje prawa; Prawo a moralność; Prawo jako zjawisko językowe;
Normy i przepisy prawne; Stosunek prawny; Systemy prawa; Stosowanie prawa;
Wykładnia prawa; Pojęcie i formy panstwa; Cele i funkcje państwa; Demokracja w
państwie; Państwo a obywatel; Systemy wyborcze; Systemy rządów;

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Treść egzaminu pisemnego oparta będzie na na tematyce analizowanej
podczas spotkań. Egzamin będzie składał się z testu wielokrotnego
wyboru oraz pytań półotwartych i otwartych, weryﬁkujących wiedzę
studenta i umiejętność logicznego myślenia. Na ocenę z przedmiotu
wpływa także aktywność na zajęciach. Warunkiem zaliczenia przedmiotu
jest obecność na zajęciach, dopuszczalne są dwie nieobecności
nieusprawiedliwione. Pozostałe nieobecności wymagają odrobienia w
formie wskazanej przez prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa - student ma prawo do dwóch nieobecności, pozostałe nieobecności powinny
zostać usprawiedliwione.

Sylabusy
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Środowisko geograﬁczne Ameryki Północnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.110.5cb0a0edb37e8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Geograﬁa społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0522Środowisko naturalne i przyroda

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi środowiska
geograﬁcznego Ameryki Północnej. Nacisk będzie położony po pierwsze na Stany Zjednoczone i Kanadę,
a w dalszej kolejności także na Meksyk i rejon Karaibów.

C2

Ameryka Północna zostanie zaprezentowana z trzech punktów widzenia. Po pierwsze pokazane zostaną
podstawowe elementy geograﬁczno-ﬁzyczne. Po drugie na wykładzie pojawią się elementy geograﬁi społecznoekonomicznej (kwestie gospodarcze, kulturowe, etniczne i polityczne). Jako trzeci punkt widzenia użyte zostanie
spojrzenie regionalne, którego celem ma być pokazanie różnic między poszczególnymi częściami kontynentu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zagadnienia dotyczące regionów oraz krain
geograﬁcznych oraz ukształtowania powierzchni
Ameryki Północnej.

AME_K1_W05

egzamin pisemny

W2

ogólna wiedza na temat gospodarki i społeczeństw
Ameryki Północnej

AME_K1_W05

egzamin pisemny

W3

informacje na temat ﬂory, fauny i zasobów
naturalnych Ameryki Północnej.

AME_K1_W04

egzamin pisemny

AME_K1_U01,
AME_K1_U02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

swobodne posługiwać się mapą Ameryki Północnej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnej pracy samodzielnie i/lub w grupie

AME_K1_K01,
AME_K1_K05

egzamin pisemny

K2

wykorzystania wiedzy teoretycznej podczas dalszej
nauki

AME_K1_K01,
AME_K1_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Obszar, ukształtowanie powierzchni, położenie, granice, rejony; Rejony
geograﬁczne, klimat; Wody, gleby, świat roślinny i zwierzęcy; Ludność,
urbanizacja i transport; Gospodarka; Rolnictwo; Regiony Kanady; Regiony USA

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, Metody eksponujące - ﬁlm

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Treść egzaminu będzie opierała się na tematyce poruszanej podczas
wykładów. Egzamin będzie składał się z dwóch części: testu
jednokrotnego wyboru weryﬁkującego podstawową wiedzę studenta oraz
części weryﬁkującej umiejętność posługiwania się mapą. Egzamin i zajęcia
mogą być prowadzone częściowo lub całkowicie zdalnie, poprzez MS
Teams / Pegaz UJ lub inną platformę do nauki zdalnej, w zależności od
okoliczności i sytuacji epidemicznej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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American English
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.110.5cb0a0edce847.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką amerykańskiej odmiany języka angielskiego.

C2

Przedstawienie historii ewolucji jęz. angielskiego do powstania współczesnej odmiany języka używanej
w USA/Kanadzie

C3

Umiejętność identyﬁkacji różnic pomiędzy amerykańską angielszczyzną a jej innymi dialektami w zakresie
wymowy, słownictwa, składni i gramatyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

genezę i rozwój struktur, relacji i norm społecznych
i prawnych w Ameryce Północnej.

AME_K1_W02,
AME_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2

struktury i instytucje życia społecznego państw
Ameryki Północnej oraz przeszłe i aktualne procesy
społeczne i polityczne, jak również zjawiska kulturowe
w państwach Ameryki Północnej oraz rozumie
istniejące między nimi zależności.

AME_K1_W03,
AME_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3

rolę i znaczenie mediów i instytucji kultury
we współczesnych społeczeństwach
północnoamerykańskich.

AME_K1_W05,
AME_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zachowania społeczne i kulturowe w życiu
publicznym społeczeństw amerykańskich.

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

prawidłowo identyﬁkować i analizować zjawiska oraz
procesy społeczne i kulturowe w państwach
i społeczeństwach Ameryki Północnej posługując się
przy tym naukową terminologią.

AME_K1_U02,
AME_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U3

gromadzić i przedstawić w formie pisemnej i ustnej
wiedzę na temat zjawisk społecznych
charakterystycznych dla państw amerykańskich
AME_K1_U06,
posługując się przy tym specjalistyczną literaturą, brać
AME_K1_U08
czynny udział w dyskusjach dotyczących problemów
społeczno-polityczno-kulturowych kontynentu
amerykańskiego.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U4

potraﬁ posługiwać się językiem obcym co najmniej
na poziomie B2 wymaganym przez Europejski System
Opisu Kształcenia Językowego.

AME_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K1

krytycznego obioru i analizy komunikowanych mu
treści.

AME_K1_K01,
AME_K1_K03,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K2

poszukiwania rozwiązań problemów wymagających
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
i twórczy.

AME_K1_K02,
AME_K1_K03,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

specyﬁka amerykańskiej odmiany języka angielskiego, historia ewolucji jęz.
angielskiego do jego amerykańskiej odmiany, różnice pomiędzy amerykańską
angielszczyzną a jej innymi dialektami w zakresie wymowy, słownictwa, składni i
gramatyki, praktyczne posługiwanie się, rozumienie i komunikowanie w języku
angielskim

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem otrzymania zaliczenia z oceną pod koniec semestru jest
zaliczenie trzech kolokwiów cząstkowych, przy uzyskaniu min. 60%
łącznie. W przypadku niezdobycia łącznie 60% punktów z testów
cząstkowych, student podchodzi do kolokwium sprawdzającego wiedzę
z całego semestru, które odbędzie w sesji. Średnia ocen z trzech
kolokwiów stanowi 80% oceny końcowej z przedmiotu. Kolokwia mogą
odbywać się w formie pisemnej bądź przy pomocy jednej z platform
nauczania zdalnego. Ponadto, każdy student powinien przygotować
prezentację poświęconą wybranemu tematowi kulturowo/społecznemu
związanemu ze Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą - ocena z
prezentacji stanowi 20% oceny końcowej z przedmiotu. Student może,
po uzgodnieniu z prowadzącym, zamiast prezentacji przygotować esej
poświęcony wybranemu tematowi kulturowo/społecznemu związanemu
ze Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą. Dopuszczalne są dwie
nieusprawiedliwione nieobecność w trakcie semestru. W przypadku
większej liczby nieobecności, student zobowiązany jest do
przygotowania dodatkowego materiału wskazanego przez
prowadzącego i zaliczenia go w godzinach dyżuru. Jeśli student
przekroczy limit 5 nieusprawiedliwionych nieobecności, traci możliwość
uzyskania zaliczenia z przedmiotu American English. Dopuszcza się
realizację części zajęć przy pomocy jednej z platform nauczania
zdalnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Test określający poziom znajomości języka angielskiego

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.110.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i zasadami prawa własności intelektualnej,
ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w kontekście akademickim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student/ka zna i rozumie kluczowe pojęcia i akty
prawne dotyczące prawa autorskiego, w tym przepisy
UJ.

AME_K1_W09

zaliczenie pisemne
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W2

student/ka dysponuje wiedzą teoretyczną na temat
własności intelektualnej.

AME_K1_W09

zaliczenie pisemne

W3

student/ka posiada wiedzę na temat wykorzystania
cudzej pracy twórczej w kontekście akademickim.

AME_K1_W09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/ka potraﬁ przedstawić zdobytą wiedzę
w formie pisemnej i ustnej z zachowaniem zasad
ochrony własności intelektualnej.

AME_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

student/ka potraﬁ krytycznie analizować przykłady
nadużyć w zakresie prawa autorskiego, zwłaszcza
w kontekście akademickim.

AME_K1_U06

zaliczenie pisemne

K1

student/ka jest gotowy/a do wdrażania
i przestrzegania zasad ochrony własności
intelektualnej w działalności zawodowej i życiu
codziennym.

AME_K1_K02,
AME_K1_K03,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

zaliczenie pisemne

K2

student/ka jest gotowy/a do efektywnej pracy w grupie
AME_K1_K02,
nad rozwiązywaniem zadań i analizowaniem
AME_K1_K03,
przypadków dotyczących ochrony własności
AME_K1_K04
intelektualnej.

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia związane z własnością intelektualną; Własność przemysłowa
(wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, europejskie
znaki jakości); Prawa autorskie: przedmioty, podmioty i rodzaje prawa
autorskiego; Ograniczenia praw autorskich; Naruszenie praw autorskich i
dochodzenie ochrony prawnej w prawie autorskim; Plagiat w kontekście pracy
akademickiej; istota domeny publicznej i ograniczenia w jej wykorzystywaniu.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnicy kursu są zobowiązani regularnie uczęszczać na zajęcia oraz
brać aktywny udział w dyskusjach i ćwiczeniach. Warunkiem pozytywnego
zaliczenie pisemne
zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu końcowego w formie
pisemnej.
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.110.5cb0a0ede9c2e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z głównymi zasadami i regulacjami prawnymi związanymi ze studiowaniem w Uniwersytecie
Jagiellońskim, a także specyﬁką studiów w IAiSP oraz strategiami i stylami uczenia się.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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strukturę uczelni, zasady zachowania w relacjach
z różnymi przedstawicielami społeczności
akademickiej i w typowych sytuacjach uczelnianych,
zasady autoprezentacji

W1

AME_K1_W03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

AME_K1_U07

zaliczenie

U2

zaplanować i zorganizować własny proces uczenia się

AME_K1_U07

zaliczenie

AME_K1_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rzetelnego wykonywania zadań

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

8

wykonanie ćwiczeń

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
10

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Struktura Uniwersytetu i Wydziału, Samorząd Studentów UJ, podstawowe
dokumenty, precendencja i tytulatura
2. Specyﬁka studiowania w IAiSP (dobór zajęć, wymiana międzynarodowa, OSA).
3. Korzystanie z platform e-learningowych (USOS, Pegaz, MS Teams)
4. Skuteczne studiowanie (m.in. zarządzanie czasem, organizacja pracy, style
uczenia się, praca zespołowa)
5. Korespondencja: zasady i formy przygotowania pism i listów ze szczególnym
uwzględnieniem netykiety w komunikacji elektronicznej.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach
orazzaliczenia testu końcowego (trzeba uzyskać minimum 51%
poprawnych odpowiedzi).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy

46 / 261

Amerykański sposób prowadzenia wojny (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.5cb42568c7022.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie do metod analizowania zjawiska wojny i sposobów jej prowadzenia na przykładzie USA

C2

Omówienie amerykańskiego sposobu prowadzenia wojny jako wyraźnie odmiennego od innych sposobów
prowadzenia wojny (chińskiego, japońskiego)

C3

Przegląd zagadnień związanych ze współczesną transformacją amerykańskiej sztuki wojennej, a w szczególności
rewolucji w sprawach wojskowych, humanizacji wojny i wojny asymetrycznej

C4

Pobudzenie krytycznych studiów nad literaturą przedmiotu i samodzielnych poszukiwań

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

główne kategorie badawcze związane ze studiami
strategicznymi i studiami nad wojną

AME_K1_W02,
AME_K1_W03

egzamin pisemny

W2

główne podejścia badawcze, teorie i i koncepcje
społecznymi stosowane w analizie polityki wojskowej
USA i amerykańskiej kultury strategicznej

AME_K1_W02

egzamin pisemny

W3

najważniejsze cechy amerykańskiego sposobu
prowadzenia wojny w kontekście historycznym
i porównawczym

AME_K1_W02,
AME_K1_W03

egzamin pisemny

W4

główne zjawiska i procesy wpływające na dynamikę
zmiany amerykańskiego sposobu prowadzenia wojny,
takie jak humanizacja, prywatyzacja, robotyzacja,
digitalizacja i usieciowienie

AME_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować kluczowe wyróżniki amerykańskiego
sposobu prowadzenia wojny w porównaniu
z wybranymi innymi sposobami

AME_K1_U01,
AME_K1_U02

egzamin pisemny

U2

scharakteryzować główne cechy współczesnego
amerykańskiego sposobu prowadzenia wojny
w wymiarze technologicznym, społecznym,
kulturowym i politycznym

AME_K1_U02

egzamin pisemny

U3

dokonać analizy procesu ewolucji charakteru wojny
w kontekście amerykańskim w oparciu o przykłady
historyczne i współczesne

AME_K1_U02,
AME_K1_U03

egzamin pisemny

U4

omówić elementy ciągłości i zmiany w zachodniej
i amerykańskiej sztuce wojennej

AME_K1_U01,
AME_K1_U02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego i twórczego myślenia

AME_K1_K01

egzamin pisemny

K2

umiejętnego interpretowania wydarzeń, zjawisk
i procesów w militarnym wymiarze polityki USA

AME_K1_K01

egzamin pisemny

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fenomen wojny – wprowadzenie do problematyki przedmiotu; Niezachodnie
sposoby prowadzenia wojny – japoński; Niezachodnie sposoby prowadzenia wojny
– chiński; Od Rewolucji Napoleońskiej do II wojny światowej; Wojna secesyjna –
pierwsza nowoczesna wojna totalna; Rewolucja nuklearna; Technowojna w
Wietnamie; Wojna w Zatoce Perskiej i początek debaty nad rewolucją w sprawach
wojskowych (RMA); Informacyjna RMA; Wyzwanie: wojna asymetryczna; Wojna
jako zarządzanie ryzykiem; Humanizacja wojny – prywatyzacja; Humanizacja
wojny – robotyzacja

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin składa się z pytań otwartych.
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Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.5cb42568eb012.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z historią i współczesnym wymiarem stosunków amerykańsko-rosyjskich

C2

wyjaśnienie złożoności relacji pomiędzy USA a Rosją, ich wielowymiarowości i wieloaspektowości

C3

ukazanie na wybranych przykładach pełnego oddziaływania tych bilateralnych stosunków na cały system
międzynarodowy

C4

nauczenie studentów (w oparciu o historię) prognozowania potencjalnych scenariuszy rozwoju stosunków
pomiędzy USA a Federacją Rosyjską

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

główne pojęcia i terminologię stosunków
międzynarodowych związaną z historią, współczesnym
wymiarem oraz prognozami na przyszłość relacji
amerykańsko-rosyjskich

AME_K1_W01,
AME_K1_W02

esej

W2

najważniejsze wydarzenia, procesy i postacie
związane ze stosunkami amerykańsko-rosyjskimi

AME_K1_W03,
AME_K1_W05

esej

W3

narzędzia i mechanizmy kształtowania amerykańskiej
i rosyjskiej polityki zagranicznej

AME_K1_W02,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

esej

W4

wpływ stosunków amerykańsko-rosyjskich na system
międzynarodowy oraz na innych poszczególnych
aktorów sceny międzynarodowej

AME_K1_W02,
AME_K1_W05

esej

U1

systematyzować fakty i zjawiska dotyczące relacji
amerykańsko-rosyjskich

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

esej

U2

rozpoznać i wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy stosunków
amerykańsko-rosyjskich

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

esej

U3

dostrzegać powiązania przyczynowo-skutkowe,
zarówno bezpośrednie, jak i w dalszej perspektywie

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03

esej

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

aktywnej pracy samodzielnej oraz w grupie

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K03,
AME_K1_K05

K2

publicznego przedstawiania swoich argumentów
i odpowiedzi na ich ewentualną krytykę

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K03,
AME_K1_K05

esej

K3

wykorzystać w praktyce uzyskaną wiedzę z zakresu
relacji amerykańsko-rosyjskich do prognozowania tych
relacji i wskazywania potencjalnych skutków dla
innych podmiotów systemu międzynarodowego

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K03,
AME_K1_K04

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

60

Sylabusy
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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.

Dlaczego stosunki amerykańsko-rosyjskie są ważne dla współczesnych stosunków
międzynarodowych? Porównanie potencjałów obydwu państw. Rosyjska
kolonizacja kontynentu północnoamerykańskiego. Rozwój stosunków
dyplomatycznych w XVIII i XIX wieku. Amerykańskie reakcje na rewolucje w Rosji.
Sojusz z rozsądku w trakcie II wojny światowej. Przyczyny, przebieg i skutki zimnej
wojny. Okres pozimnowojenny - "miodowy miesiąc" i narastanie rozbieżności.
Powrót do zimnej wojny? Perspektywa wzajemnych relacji w zmieniających się
uwarunkowaniach XXI wieku. Wpływ Rosji na wybory w USA. Stosunki
amerykańsko-rosyjskie w ujęciu interdyscyplinarnym.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
podstawą zaliczenia przedmiotu będzie napisanie pracy pisemnej na jeden
z tematów związanych z zagadnieniami poruszanymi w trakcie wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Telewizja amerykańska (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.1585138685.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z amerykańskim systemem telewizyjnym – od pierwszych
eksperymentów z nadawaniem sygnału wizyjnego aż do współczesnego rynku mediów audiowizualnych USA.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dzieje przemysłu telewizyjnego w Stanach
Zjednoczonych.

AME_K1_W03

egzamin pisemny
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W2

swoistość regulacji telekomunikacyjnych w USA
i Kanadzie.

AME_K1_W04

egzamin pisemny

W3

charakterystykę amerykańskich produkcji
telewizyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich
znaczenia dla kultury popularnej USA.

AME_K1_W05

egzamin pisemny

U1

prawidłowo identyﬁkować i wyjaśniać zjawiska
i procesy związane z przemysłem telewizyjnym w USA,
posługując się przy tym odpowiednią terminologią
naukową.

AME_K1_U02

egzamin pisemny

U2

wykorzystać zdobytą wiedzę w dyskusjach
dotyczących systemu mediów audiowizualnych USA.

AME_K1_U03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy swej wiedzy odnośnie do systemu
mediów audiowizualnych w Stanach Zjednoczonych.

AME_K1_K01

egzamin pisemny

K2

krytycznego odbioru informacji dotyczących wydarzeń
i procesów zachodzących w amerykańskim systemie
telewizyjnym.

AME_K1_K05

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do telewizji amerykańskiej.

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

2.

Początki mediów elektronicznych w USA.

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

3.

Premiera telewizji w Stanach Zjednoczonych. „Pożar na prerii”?

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

4.

Lata 50. – pierwszy Złoty Wiek telewizji amerykańskiej.

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

Sylabusy
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5.

Skandale teleturniejowe i ich konsekwencje.

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

6.

Lata 60. – między konserwatyzmem a nowymi ideami.

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

7.

Lata 70. – zmiany w ramówkach i rankingach oglądalności.

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

8.

Lata 80. – wielkie sieci TV kontra nadawcy kablowi.

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

9.

Lata 90. – klęska urodzaju?

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

10.

Nowe millennium w TV amerykańskiej.

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

11.

Współczesny rynek TV amerykańskiej.

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

12.

Amerykańska telewizja publiczna, cz. I.

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

13.

Amerykańska telewizja publiczna, cz. II.

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

14.

Pomiędzy telewizją a polityką.

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

15.

Dyskurs społeczno-polityczny wokół telewizji amerykańskiej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (ocenianie wiedzy studenta zdobytej podczas kursu) 5.0
- student w stopniu bardzo dobrym opanował materiał wykładany na
zajęciach 4.0 - student w stopniu dobrym opanował materiał wykładany
na zajęciach 3.0 - student w stopniu dostatecznym opanował materiał
wykładany na zajęciach
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Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.1585139011.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach kursu uczestnicy powinni zdobyć wiedzę o związkach migracji latynoamerykańskich i kultury,
o najważniejszych współczesnych zjawiskach migracyjnych w Ameryce Łacińskiej, o kulturze diaspory latynoskiej
na świecie oraz umiejętność dostrzegania kulturowych efektów migracji i kulturowej analizy różnych ruchów
migracyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najważniejsze procesy i zjawiska migracyjne
w Ameryce Łacińskiej

AME_K1_W08

egzamin pisemny

W2

pewne prawidłowości i konkretne typy migracji
w regionie Ameryki Łacińskiej

AME_K1_W08

egzamin pisemny

AME_K1_U04,
AME_K1_U06

egzamin pisemny

AME_K1_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać najważniejsze zjawiska migracyjne w regionie
Ameryki Łacińskiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzegania różnorodnych kulturowych zjawisk
związanych z dzisiejszymi ruchami migracyjnymi.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Tematy zajęć: 1. Migracje latynoamerykańskie – wprowadzenie, 2. Ameryka
Łacińska jako region imigracji, 3. Migracje do miast i proces urbanizacji, 4.
Migracje a rdzenne kultury latynoamerykańskie, 5. Migracje przymusowe w
Ameryce Łacińskiej, 6. Polityki migracyjne i ich represyjność, 7. Wykluczenie
migrantów latynoamerykańskich, 8. Migracje klimatyczne w Ameryce Łacińskiej,
9. Migracje w Ameryce Łacińskiej a demokratyzacja, 10. Globalizacja, przepływ
pieniędzy i migracje latynoamerykańskie, 11. Migracje w Ameryce Łacińskiej a
procesy zmiany religijne,j 12. Migracje w Ameryce Łacińskiej a tradycyjne role
gender, 13. Sposoby reprezentacji migracji latynoamerykańskich w sztuce, 14.
Latynosi w dzisiejszym społeczeństwie USA

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, dyskusja, metody elearningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (możliwe dwie nieobecności w semestrze), zdanie egzaminu
pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Polska literatura emigracyjna na kontynencie północnoamerykańskim (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.1585138905.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z emigracyjnym dorobkiem literackim polskich pisarzy XX i XXI wieku, którzy w tym czasie
mieszkali i tworzyli w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

C2

Omówienie problematyki i głównych toposów obecnych w polskiej prozie i poezji emigracyjnej tworzonej
na kontynencie północnoamerykańskim.

C3

Przestawienie kontekstów społeczno-kulturowych, które kształtowały sylwetkę twórczą polskiego pisarza
emigranta, ukazanych w perspektywie motywów skłaniających go do osiedlenia się w Stanach Zjednoczonych lub
Kanadzie, i z uwzględnieniem nowego kontekstu kulturowego, w jakim żył i tworzył.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

problematykę najważniejszych toposów, jakie
charakteryzują polskie pisarstwo na kontynencie
północnoamerykańskim i w Ameyce Łacińskiej,
odnosząc je do społeczno-kulturowych realiów kraju
osiedlenia polskiego pisarza emigranta.

AME_K1_W02

egzamin pisemny

W2

zagadnienia związane z rozwojem polskiego pisarstwa
emigracyjnego na kontynencie
północnoamerykańskim i w Ameryce Łacińskiej
w odniesieniu do literatury amerykańskiej
i latynoamerykańskiej (ze szczególnym
uwzględnieniem literatury etnicznej).

AME_K1_W06

egzamin pisemny

W3

różne aspekty związane z życiem w środowisku
wielokulturowym i z ich wpływem na tworczość
pisarską powstająca poza granicami kraju.

AME_K1_W05

egzamin pisemny

U1

wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu
przeprowadzenia analizy krytycznej wybranych
tekstów literackich w ujęciu komparatystycznym,
w odniesieniu do literatury amerykańskiej
i latynoamerykańskiej, a także do realiów społecznokulturowych kraju osiedlenia.

AME_K1_U05,
AME_K1_U06

egzamin pisemny

U2

omówić mechanizmy powstawania i funkcjonowania
wielokulturowych społeczeństw zamieszkujących
kontynent północnoamerykański i Amerykę Łacińską
w odniesieniu do ich kulturowego (literackiego)
dziedzictwa, jakie powstaje poza krajem urodzenia.

AME_K1_U04,
AME_K1_U05

egzamin pisemny

U3

wskazać główne motywy migracyjne pisarzy polskiego
pochodzenia oraz omowić politykę migracyjną, która
obowiązywała na kontynencie północnoamerykańskim
i w Ameryce Łacińskiej w stosunku do osób
przybywających tam w poszczególnych okresach
ubiegłego stulecia.

AME_K1_U01,
AME_K1_U04

egzamin pisemny

AME_K1_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia dyskusji na temat problemów grup
etnicznych i rasowych w społeczeństwach
wielokulturowych, wyrażanych w formie manifestu
kulturowego / literackiego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

10

Sylabusy
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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.

Omówienie terminologii dotyczącej pisarstwa na wychodźstwie; Wielka Emigracja
XIX wieku, stara/nowa emigracja i pisarze, którzy w tych okresach przybywali do
Stanów Zjednoczonych i Kanady; społeczeństwo, kultura, religia i topograﬁa
amerykańska w tekstach pisarzy polskich (m. in. twórczość K. Wierzyńskiego, J.
Lechonia); problematyka wyobcowania i samotności na emigracji przedstawiana z
perspektywy pisarza emigranta ( m.in. J. Wittlin) - omówienie zagadnienia w
odniesieniu do pisarstwa wielokulturowego / etnicznego Stanów Zjdnoczonych i
Kanady; reportaż emigracyjny: M.Wańkowicz; dziennik amerykańśki: J. Harwtig;
polscy poeci emigracyjni II połowy XX wieku : Cz. Miłosz, J. Hartwig, S. Barańczak;
buntownicy i niepokorni: L. Tyrmand, J. Głowacki; polsy poeci i prozaicy
zamieszkali w Kanadzie: B. Czaykowski, A. Busza, F. Śmieja, M. Kusiba, E. Zyman;
E. Stachniak.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu wyboru oraz otwartych pytań,
skonstruowany w oparciu o treści problemowe przedstawione podczas
wykładu. By zaliczyć egzamin na ocenę pozytywną, należy uzyskać 55%
ilości punktów możliwych do zdobycia.
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Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.1585139100.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie historii i kultury Portoryko oraz grupy portorykańskiej w USA.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania
rozwoju społeczeństwa portorykańskiego

AME_K1_W05,
AME_K1_W08

egzamin pisemny
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W2

historię i konsekwencje migracji Portorykańczyków
do USA

AME_K1_W05,
AME_K1_W08

egzamin pisemny

W3

złożone procesy formowania się tożsamości w obrębie
grupy i ich konsekwencji w wymiarze kulturowym

AME_K1_W05

egzamin pisemny

W4

historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania
procesów i zjawisk kulturowych zachodzących
w Portoryko oraz w grupie portorykańskiej w USA

AME_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ dostrzegać i analizować procesy i zjawiska
społeczne, polityczne i kulturowe w Portoryko

AME_K1_U01,
AME_K1_U02

egzamin pisemny

U2

potraﬁ określić przyczyny i skutki migracji z Portoryko
do USA

AME_K1_U02,
AME_K1_U04

egzamin pisemny

U3

potraﬁ określić rolę i znaczenie grupy portorykańskiej
w USA

AME_K1_U04

egzamin pisemny

AME_K1_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość znaczenia szeroko rozumianych
procesów i zjawisk społecznych i kulturowych dla
kształtowania postaw i więzi społecznych

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.

Historia wyspy i jej status polityczny (okres kolonialny, lata 1898-1952, po 1952;
nacjonalizm kulturowy i polityczny; referenda w sprawie statusu politycznego
wyspy). Tożsamość i kultura (budowanie tożsamości portorykańskiej, kwestie
rasowe, rola języka). Grupa portorykańska w USA (historia, procesy migracji,
charakterystyka społeczności portorykańskiej w USA, tożsamość, język). Kultura
popularna. Sytuacja obecna i bieżące problemy

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

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny - warunkiem zaliczenia egaminu jest uzyskanie co
najmniej 60% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Używanie urządzeń elektronicznych na zasadach określonych przez prowadzącego.

Sylabusy
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Amerykański program kosmiczny (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.5cb42569bd9ﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowych informacji na temat amerykańskiego programu
kosmicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

historię i znaczenie amerykańskich projektów
kosmicznych, z uwzględnieniem ich aspektów
politycznych, społecznych, ekonomicznych,
kulturowych i technologicznych.

AME_K1_W03

egzamin pisemny

W2

przeszły i aktualny stan amerykańskich projektów
kosmicznych (również w kontekście
międzynarodowym).

AME_K1_W05

egzamin pisemny

U1

wyjaśnić przyczyny i przebieg realizacji amerykańskich
projektów kosmicznych, ze szczególnym naciskiem
AME_K1_U02
na programy lotów załogowych.

egzamin pisemny

U2

analizować sukcesy i porażki amerykańskich
programów kosmicznych, z uwzględnieniem
czynników politycznych, społecznych, kulturowych,
ekonomicznych i technologicznych (również
w kontekście międzynarodowym).

AME_K1_U01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy treści związanych z problematyką
eksploracji przestrzeni kosmicznej.

AME_K1_K05

egzamin pisemny

K2

krytycznej weryﬁkacji swej wiedzy z zakresu
astronautyki.

AME_K1_K01

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prehistoria amerykańskiej fascynacji podbojem kosmosu.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Początki amerykańskiego programu kosmicznego. Von Braun i operacja
"Paperclip".

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Lata 50.: rakietowy wyścig zbrojeń.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Wczesne kosmiczne sukcesy ZSRR: Sputnik i lot Gagarina.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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5.

Projekt Mercury i „Mercury Seven”. John F. Kennedy i wyścig na Księżyc.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Projekt Gemini i pierwszy spacer w przestrzeni kosmicznej (EVA).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Program Apollo i lądowanie na Księżycu.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Długoterminowa obecność USA w kosmosie: projekt Skylab.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Poza Układ Słoneczny: bezzałogowe sondy kosmiczne.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Promy kosmiczne: nadzieje i rozczarowania.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

11.

Teleskop Hubble’a i obserwacje wszechświata.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

Eksploracja planet Układu Słonecznego. Łaziki kosmiczne.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.

Kooperacja między USA i innymi krajami: Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

14.

Wpływ programów podboju kosmosu na kulturę i życie codzienne.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

15.

Perspektywy na przyszłość.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (ocenianie wiedzy studenta zdobytej podczas kursu).
5.0 - student w stopniu bardzo dobrym opanował materiał wykładany na
zajęciach 4.0 - student w stopniu dobrym opanował materiał wykładany
na zajęciach 3.0 - student w stopniu dostatecznym opanował materiał
wykładany na zajęciach
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Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.1585163022.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z dziejami jednej z najbardziej widocznych amerykańskich zbiorowości
etnicznych. Oprócz kwestii podstawowych, takich jak liczebność, rozmieszczenie geograﬁczne, struktura
społeczna, omawiane są przeobrażenia kulturowe tej zbiorowości oraz powołanych przez nią instytucji
i organizacji, a także jej zróżnicowanie wewnętrzne.

C2

Ważnym celem kursu jest przedstawienie studentom skomplikowanych relacji etnicznych w społeczeństwie
amerykańskim oraz stopniowych przeobrażeń mozaiki etnicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

koncepcje teoretyczne dotyczące dawnych
i współczesnych procesów migracji oraz
amerykańskich stosunków etnicznych.

AME_K1_W02,
AME_K1_W05,
AME_K1_W08

egzamin pisemny

W2

metody analizy procesów migracji oraz przeobrażeń
kulturowych w nowym otoczeniu.

AME_K1_W01,
AME_K1_W07

esej

W3

dzieje żydowskiej imigracji do Ameryki Północnej
i przeobrażeń zbiorowości imigracyjnej.

AME_K1_W03,
AME_K1_W05,
AME_K1_W08

egzamin pisemny

W4

wewnętrzne zróżnicowanie grupy żydowskiej w USA.

AME_K1_W03,
AME_K1_W05,
AME_K1_W08

egzamin pisemny

W5

dzieje instytucji i stowarzyszeń żydowskich w USA
(geneza, funkcje i ewolucja).

AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05,
AME_K1_W08

egzamin pisemny

U1

poprawnie wybrać i krytycznie zanalizować dostępne
źródła na temat życia imigracji żydowskiej w USA
(prasa, wspomnienia, ﬁlmy dokumentalne, literatura
piękna)

AME_K1_U01,
AME_K1_U04

esej

U2

potraﬁ brać czynny udział w dyskusjach dotyczących
stosunków etnicznych w USA, ze szczególnym
uwzględnieniem różnic w tempie przebiegu procesów
amerykanizacyjnych poszczególnych grup etnicznych.

AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U04,
AME_K1_U06

esej

AME_K1_K01,
AME_K1_K03,
AME_K1_K05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotowania projektu na temat wybranego obszaru
aktywności amerykańskich Żydów (np. na temat
wybranej organizacji etnicznej).

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

20

konsultacje

10

przygotowanie do egzaminu

28

uczestnictwo w egzaminie

2

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
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dzieje imigracji żydowskiej do Ameryki Północnej w kontekście konceptualizacji
procesów migracji.

W1, W3, U2

2.

Główne skupiska imigracji żydowskiej oraz wewnętrzne zróżnicowanie grupy analiza przeobrażeń zbiorowości imigracyjnej.

W2, W4, U1, U2

3.

Geneza i przeobrażenia instytucji i stowarzyszeń żydowskich w USA.

W2, W5, U1, K1

4.

Amerykańscy Żydzi i dramat Zagłady w Europie

W2, W3, W5, U1, K1

5.

Reinvention of ethnicity: amerykańscy Żydzi po II wojnie światowej.

W1, W2, W5, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, przygotowanie eseju, zaliczenie egzaminu
pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
wykład otwarty dla wszystkich zainteresowanych, brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Amerykańskie prawo imigracyjne (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.5cb4256a01a14.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z mechanizmami regulującymi procesy imigracjne do USA.

C2

Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawno-społecznymi aspektami migracji na pobyt stały
i tymczasowy do USA.

C3

Omówienie wybranych problemów migracyjnych z zakresu amerykańskiej polityki imigracyjnej.

C4

Wykształcenie świadomości konieczności znajomości prawa imigracyjnego kraju docelowego migracji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

71 / 261

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

mechanizmy rządzące procesami migracjina
kontynencie amerykańskim

AME_K1_W03

egzamin pisemny

W2

pojęcia i teorie z zakresu nauk o polityce
wyjaśniająceprocesy migracyjne

AME_K1_W05

egzamin pisemny

W3

mechanizmy rządzące dawnymi i współczesnymi
procesami migracyjnymi oraz ewolucję polityki
migracyjnej w Ameryce

AME_K1_W08

egzamin pisemny

W4

założenia współczesnej polityki imigracyjnej w USA

AME_K1_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować pojęcia i teorie z zakresu nauk o polityce
w analizie rzeczywistościmigracyjnej kontynentu
amerykańskiego

AME_K1_U01

egzamin pisemny

U2

wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności,
w szczególności w zakresie prawai przepisów
migracyjnych w życiu zawodowym i społecznym

AME_K1_U02

egzamin pisemny

U3

dostrzegać oraz interpretować przyczyny
i mechanizmy procesów migracyjnych oraz ich
konsekwencje

AME_K1_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru i analizy komunikowanych mu
treści

AME_K1_K01

egzamin pisemny

K2

do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności,
w szczególności w zakresie prawai przepisów
migracyjnych w życiu zawodowym i społecznym

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

analiza problemu

6

e-wykład

2

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia i deﬁnicje z zakresu teorii migracji, procesy migracyjne do
USA w kontekście historycznym, zasady przyznawania obywatelstwa, wizy i ruch
bezwizowy, proces naturalizacji, prawa pobytu, problem nielegalnej imigracji,
uchodźcy i azylanci.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, metoda projektów,
dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

na końcową ocenę z kursu składa się: 1/ pozytywnie (51%) zaliczony
egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte i zamknięte) -obejmuje
zakres materiału prezentowanego podczas wykładów oraz ewentualnie ze
wskazanych źródeł dodatkowych. 2/ zaliczenie pracy z tekstem (rodzaj
kolokwium pisanego przez studentów w oparciu o zadany tekst do
samodzielnej analizy)
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Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.5cb4256a36387.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie z węzłowymi problemami życia politycznego, społecznego i gospodarczego Ameryki Łacińskiej
w okresie zimnej wojny

C2

przedstawienie założeń i realizacji polityki USA wobec Ameryki Łacińskiej w okresie zimnej wojny

C3

przedstawienie konﬂiktu władza (autorytarna) i rewolucja w Ameryce Łacińskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

faktograﬁę historii stosunków międzyamerykańskich

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W2

główne mechanizmy zmiany (rewolucyjnej
i reformistycznej) oraz władzy autorytarnej

AME_K1_W02,
AME_K1_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W3

koncepcje rozwojowe realizowane w krajach Ameryki
Łacińskiej (także z udziałem USA)

AME_K1_W02,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U1

przedstawić związki przyczynowo-skutkowe
wyjaśniając zjawiska polityczne, społeczne
i gospodarcze

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U2

wyjaśnić źródła procesów zmiany politycznej
i społecznej

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U3

przedstawić uwarunkowania stosunków między USA
i Ameryką Łacińską

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania wiedzy w zakresie stosunków
międzynarodowych na półkuli zachodniej oraz ewolucji
porządku polityczno-społecznego w tym obszarze

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

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zmiany w międzynarodowym układzie sił; początki konﬂiktu Wschód-Zachód;
budowa systemu międzyamerykańskiego; rewolucja w Ameryce Łacińskiej: wizja
nowego porządku i próby realizacji; rewolucja kubańska i jej wpływ na USA i
Amerykę Łacińską; trategia kontynentalna Kuby; „Powstrzymywanie Castro” i
„odgórna rewolucja”: J. F. Kennedy i Ameryka Łacińska - kryzys karaibski; Sojusz
dla Postępu; promocja demokracji w Ameryce Łacińskiej; teoria modernizacji i
praktyka reform w Ameryce Łacińskiej; Doktryna Johnsona-Manna; interwencja
USA w Dominikanie; rządy wojskowe w Brazylii w latach 60. XX w.; socjalizm w
Chile: Allende i próba budowy nowego porządku; długotrwały kryzys demokracji w
Ameryce Łacińskiej – lata 70. XX w.; rządy wojskowe w Chile; proces reorganizacji
narodowej w Argentynie; poglądy i rola H. Kissingera; prawa człowieka w polityce
latynoamerykańskiej USA – administracja Cartera; problem kanału panamskiego;
zaostrzenie konfrontacji zimnowojennej: Ameryka Środkowa w latach 80. XX w.;
kryzys zadłużenia w Ameryce Łacińskiej; schyłek rządów wojskowych w latach 80.
i początek procesu demokratyzacji

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin w oparciu o literaturę przedmiotu i treści
przekazane na wykładzie
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Metropolie i parki narodowe USA i Kanady (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.5cb4256a6b27e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przedstawienie problematyki związanej z rozwojem, funkcjonowaniem i zarządzaniem obszarami najsilniejszej
urbanizacji oraz terenami szczególnej ochrony przyrody w USA i Kanadzie

C2

ukazanie szerokiej gamy zagadnień deﬁniujących specyﬁkę północnoamerykańskiej urbanizacji oraz systemu
parków narodowych zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najważniejsze założenia ideologiczne i ﬁlozoﬁczne
stojące u podstaw rozwoju głównych metropolii
miejskich oraz obszarów ochrony przyrody w USA
i Kanadzie, w tym podejście do kwestii przyrodniczych
mieszkańców rdzennych

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W05

egzamin pisemny

W2

proces rozrostu miast północnoamerykańskich,
a zwłaszcza wpływ jaki na ten rozrost miały rewolucja
technologiczna (w tym rozwój infrastruktury
AME_K1_W05,
komunalnej, nowych środków komunikacji oraz
AME_K1_W08
transportu publicznego), rozwój terytorialny, imigracja,
migracje wewnętrzne, zmiany gospodarcze,
uwarunkowania polityczne i kulturowe etc.

egzamin pisemny

W3

problemy największych amerykańskich i kanadyjskich
miast oraz specyﬁkę północnoamerykańskich
problemów społecznych związanych z suburbanizacją,
gettoizacją, gentryﬁkacją itp.

AME_K1_W05,
AME_K1_W08

egzamin pisemny

W4

różnice między kanadyjską a amerykańską ewolucją
miast i ich współczesnym funkcjonowaniem

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04

egzamin pisemny

W5

specyﬁkę systemu parków narodowych w USA
i Kanadzie, w tym powody ustanowienia chronionych
obszarów przyrody w Ameryce Północnej, regulacje
determinujące ich funkcjonowanie oraz dziedzictwo
amerykańskiej polityki ochrony przyrody

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04

egzamin pisemny

W6

walory turystyczne i przyrodnicze wybranych parków
narodowych w USA i Kanadzie oraz systemy prawne
regulujące ich funkcjonowanie

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04

egzamin pisemny

U1

zaprezentować podobieństwa i różnice pomiędzy
powstaniem, ewolucją i współczesnymi regulacjami
istniejącymi w systemach ochrony przyrody w USA
i Kanadzie

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

egzamin pisemny

U2

zaprezentować podobieństwa i różnice pomiędzy
genezą, ewolucją i współczesnym funkcjonowaniem
metropolii w USA i Kanadzie

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

egzamin pisemny

U3

wskazać mocne i słabe cechy systemu ochrony
przyrody w USA i Kanadzie

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

egzamin pisemny

U4

swobodnie uczestniczyć w dyskusji nad rozwojem
urbanizacji w USA i Kanadzie

AME_K1_U03

egzamin pisemny

U5

poprawnie analizować procesy zachodzące
w zurbanizowanym społeczeństwie kanadyjskim
i amerykańskim

AME_K1_U02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnej pracy samodzielnie i/lub w grupie

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

egzamin pisemny

K2

dyskusji nad współczesnymi zagadnieniami
związanymi z rozwojem miast i chronionych obszarów
przyrody

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Procesy urbanizacyjne w USA i Kanadzie do końca XIX w.; główne metropolie USA i W1, W2, W3, W4, W5,
Kanady; powstanie chronionych obszarów przyrody w USA i Kanadzie; wybrane
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
parki narodowe USA i Kanady
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, Metody
eksponujące - ﬁlm
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Końcowy egzamin - w formie pisemnej, testowo-opisowej (pytania
jednokrotnego wyboru, uzupełnianie luk, jedno pytanie otwarte) z wiedzy
przekazanej w trakcie zajęć oraz zaczerpniętej z dyskutowanej na
zajęciach literatury przedmiotu. Egzamin poprawkowy może mieć formę
ustną. Na wykładzie jest sprawdzana obecność - uczestnictwo w co
najmniej 75% procentach wykładów zwiększa ocenę końcową o 0,5
stopnia. Egzamin i zajęcia mogą być prowadzone częściowo lub całkowicie
zdalnie, poprzez MS Teams, w zależności od okoliczności i sytuacji
epidemicznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Quebec - cztery wieki zmagań o utrzymanie tożsamości (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.1585139171.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu historii budowy i przemian społeczeństwa quebeckiego, zapoznanie ich
z procesami budowy w okresie Nowej Francji i przemian zbiorowości pochodzenia francuskiego w Kanadzie.

C2

Zapoznanie słuchaczy ze specyﬁką wspólnoty quebeckiej od poczatków osadnictwa nad rzeką św. Wawrzyńca;
restrykcyjne regulacje osadnictwa w okresie Nowej Francji; rola systemu senioralnego; pozycja Kościoła
katolickiego; kontrola ze strony metropolii; zmiany jakie przyniosło przejęcie kolonii przez Brytyjczyków;
dyskryminacje z ich strony, próby jej przezwyciężenia i okres zdominowany przez ideologię przetrwania aż
do spokojnej rewolucji w latach 60. XX wieku

C3

Studenci mają zrozumieć dlaczego w końcu XX wieku Quebecois podejmują próby separacji od reszty Kanady
i dlaczego są one nieudane.

C4

Pokazanie studentom niebagatelnej roli jaką w dziejach społeczeństwa kanadyjskiego odgrywa zbiorowość
quebecka i wyjaśnienie dlaczego społeczeństwo kanadyjskie jest tak podzielone i tak mocno zakorzeniony jest tu
dualizm.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

problematykę osadnictwa francuskiego i jego
konsekwencje dla Nowej Francji i Kanady

AME_K1_W05

egzamin pisemny

W2

różnicę miedzy pozycją frankofonów a anglofonów
w Dominium of Canada

AME_K1_W05,
AME_K1_W08

egzamin pisemny

W3

dążenia niepodległościowe Quebecois

AME_K1_W02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

nazwać najważniejsze składowe procesu budowy
tożsamości quebeckiej

AME_K1_U01,
AME_K1_U04

egzamin pisemny

U2

analizować tendencje separatystyczne
we współczesnym Quebecu

AME_K1_U01,
AME_K1_U02

egzamin pisemny

U3

pokazać i nazwać najważniejsze dla współczesnego
społeczeństwa prowincji Quebec procesy społeczne

AME_K1_U03,
AME_K1_U04

egzamin pisemny

AME_K1_K01,
AME_K1_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji nad racjami strony quebeckiej i reszty
Kanady dotyczącymi relacji między Quebekiem a ROC

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Nowa Francja - budowa podstaw wspólnoty quebeckiej ; Quebec po conquest problemy polityczne i społeczne; Patrioci i romantyczny okres w życiu zbiorowości
Frankokanadyjczyków; La survivance - sto lat zamknięcia Quebecois ; „podwójne”
życie Quebecu po II wojnie światowej, ośrodki przygotowujące zmiany; lata 60. la
Revolution Tranquille - rewolucyjne zmiany w Quebecu ; między federalizmem a
separatyzmem, wyzwania końca XX wieku ; obraz współczesnego społeczeństwa
quebeckiego; grupy etniczne w Montrealu: polska, żydowska, holenderska,
portugalska

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny testowo-opisowy obejmuje treści wykładów oraz
zadanych fragmentów literatury obowiązkowej. Do zaliczenia konieczne
jest 60% poprawnych odpowiedzi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Brazylia we współczesnym świecie (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.5cb4256abcdb9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej Brazylii: brazylijskiego społeczeństwa, kultury brazylijskiej i procesu
jej formowania, polityki i gospodarki

C2

Omówienie fundamentalnych prac brazylijskich pisarzy, antropologów, historyków i socjologów

C3

Zastosowanie wiedzy zdobytej dzięki lekturze zadanych tekstów do analizy zjawisk wyróżniających brazylijskie
społeczeństwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejsze elementy kultury brazylijskiej, rozumie
koncepcję m.in. „człowieka serdecznego”, „jeitinho”,
rozumie zróżnicowanie socjokulturowe Brazylijczyków
oraz procesy historyczne, które przesądziły
o specyﬁce społeczeństwa Brazylijskiego

AME_K1_W07

esej

W2

główne problemy społeczeństwa Brazylijskiego:
nierówności społeczne i ich źródło, skalę przemocy
w szczególności w uboższych dzielnicach wielkich
miast, trudności z dostępem do edukacji na wysokim
poziomie i publicznych szkół wyższych

AME_K1_W05

esej

W3

najważniejsze postaci brazylijskiej polityki XX i XXI
wieku, okresu getulizmu i Estado Novo, czasów
dyktatury wojskowej i procesu redemokratyzacji
państwa jak również przemiany polityczno-społeczne
zachodzące w państwie u progu XXI wieku

AME_K1_W03

esej

W4

sytuację gospodarczą Brazylii na początku XXI wieku:
okres dynamicznego wzrostu w okresie prezydentury
Luli da Silvy, kryzys gospodarczy po 2014 roku
i program reform prezentowany przez rząd Michela
Temera i Jaira Bolsonaro

AME_K1_W05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawić zachodzące w Brazylii procesy społeczne,
które przesądziły o kształcie brazylijskiego
społeczeństwa na początku XXI wieku

AME_K1_U06

esej

U2

zastosować teoretyczne koncepcje "tłumaczy
brazylijskości" analizowane na zajęciach do analizy
współczesnych zjawisk brazylijskiego życia
społecznego

AME_K1_U06

esej

U3

krytycznie odnieść się do polskich i zagranicznych
materiałów prasowych poświęconych sytuacji
społecznej, politycznej oraz gospodarczej Brazylii

AME_K1_U02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej krytycznej analizy zjawisk społecznogospodarczych zachodzących w Brazylii

AME_K1_K02

esej

K2

uczestniczenia w dyskusji podczas zajęć, w tym
komentowania zadanych tekstów

AME_K1_K02

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie eseju

30

Sylabusy
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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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Wprowadzenie - najważniejsze informacje o państwie; Czy Brazylia jest państwem
latynoamerykańskim?; Kim są Brazylijczycy? Brazylijczyk jako „człowiek
serdeczny”; Mit demokracji rasowej I; Mit demokracji rasowej II; Wyzwania
społeczne Brazylii. Życie codzienne Brazylijczyków I; Wyzwania społeczne Brazylii. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2
Życie codzienne Brazylijczyków II; Przemoc w Brazylii; Krótka historia literatury
brazylijskiej; Potęga brazylijskiego dźwięku; Brazylia jako kraj przyszłości; Brazylia
na początku XXI wieku ; Brazylia na początku XXI wieku II. Rządy Michela Temera i
Jaira Bolsonara; Brazylia zieloną potęgą?

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Krótka recenzja (ewentualnie esej) oraz dłuższy esej składany pod koniec
semestru związane z tematyką zajęć. Prace będą miały na celu
weryﬁkację wiedzy jak również umiejętności analizy sytuacji społecznopolitycznej Brazylii. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa,
dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie Ameryką Łacińską i w szczególności Brazylią, jej społeczeństwem, kulturą, polityką i gospodarką.

Sylabusy
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Bliski Wschód w polityce USA - historia i współczesność (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.1585090466.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie uczestników zajęć z węzłowymi problemami stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie

C2

przedstawienie najważniejszych etapów historii politycznej i społecznej głównych państw Bliskiego Wschodu

C3

zapoznanie studentów z ewolucją polityki USA wobec głównych państw regionu oraz stanowiskiem USA wobec
zasadniczych problemów (w perspektywie historycznej i współcześnie)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

faktograﬁę historii politycznej i społecznej państw
regionu w kontekście procesów globalnych po 1945 r.

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

główne mechanizmy zmian społecznych i politycznych
(wpływ ruchów społecznych i religii oraz ideologii
"zewnętrznych" jak amerykańskie teorie modernizacji
i koncepcje demokratyzacji) w regionie

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W3

główne kierunki polityki zagranicznej USA wobec
Bliskiego Wschodu z uwzględnieniem uwarunkowań
politycznych i instytucjonalnych USA

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

U1

przedstawić główne wydarzenia polityczne w krajach
regionu w kontekście polityki światowej
ze szczególnym uwzględnieniem ogólnych celów
polityki zagranicznej USA

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03

egzamin pisemny / ustny

U2

przedstawić założenia polityki USA wobec Bliskiego
Wschodu (w powiązaniu z amerykańskimi koncepcjami
rozwojowymi oraz celami politycznymi
i ekonomicznymi)

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

U3

przedstawić politykę USA wobec węzłowych
problemów Bliskiego Wschodu po 1945 r.

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

poszerzania wiedzy o wpływie koncepcji politycznospołecznych oraz interesów politycznych
i ekonomicznych na politykę zagraniczną USA wobec
regionów o newralgicznym znaczeniu dla świata

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

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Narodziny Trzeciego Świata i miejsce Bliskiego Wschodu w nowym porządku
międzynarodowym po II wojnie światowej; 2. USA i ZSRR wobec Bliskiego
Wschodu - różnice idei i podobieństwo celów; 3. Podziały polityczne na Bliskim
Wschodzie - nowe państwa, nowe granice w kontekście historycznym; 4.
Powstanie państwa Izrael i I wojna arabsko-izraelska; USA wobec Izraela; 5. USA
wobec nacjonalizacji AIOC i rządu Mosaddeka w Iranie; interwencja USA w Iranie
1953 r.; USA i kryzys sueski; 7. Sojusz USA i Iranu w okresie rządów Mohammada
Rezy; 8. USA wobec wojny sześciodniowej i wojny Jom Kippur; 9. Afganistan w
polityce USA: główne problemy i tendencje w okresie prezydentury Cartera i
Reagana; 10. Iran, Irak, Izrael i Liban w polityce USA na początku lat 80. XX w.;
11. Bliski Wschód po zakończeniu zimnej wojny: pośrednictwo USA w konﬂikcie
izraelsko-palestyńskim; 11. USA wobec Iraku - I wojna w Zatoce Perskiej; 12.
Wzrost znaczenia politycznego islamu; 13. Wojna z terroryzmem a polityka USA
wobec Bliskiego Wschodu; 14. Arabska wiosna w polityce USA; 15. USA wobec
wojny syryjskiej i radykalizmu politycznego w regionie

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin w oparciu o literaturę przedmiotu i treści przekazane na
wykładzie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.5cb425751f1e5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z pojęciem antyamerykanizmu, jego deﬁnicjami, historyczną ewolucją i współczesnym
wymiarem

C2

prezentacja zjawisk kluczowych dla powstawania zjawiska antyamerykanizmu w ujęciu historycznym
i współczesnym

C3

omówienie na wybranych przykładach form historycznego i współczesnego antyamerykanizmu

C4

nauczenie studentów dostrzegania i prognozowania krótko- i długoterminowych skutków zjawiska
antyamerykanizmu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

czym jest antyamerykanizm, jego deﬁnicje,
historyczną ewolucję zjawiska

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

W2

główne przyczyny - historyczne i współczesne antyamerykanizmu, ich złożoność i wielowymiarowość

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny

W3

najważniejsze przykłady zjawisk negatywnie
nacechowanych zachowań wymierzonych w USA jako
państwo, jego obywateli, kulturę, sztukę, cywilizację

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny

konsekwencje dla USA i innych państw świata
wynikające z postaw antyamerykańskich

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny

U1

podać podstawowe deﬁnicje antyamerykanizmu,
wskazać jego najbardziej powszechne formy oraz
wyprowadzić płynące z nich skutki

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U04,
AME_K1_U06

egzamin pisemny

U2

rozpoznawać i wykorzystywać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy zjawiska
antyamerykanizmu

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06,
AME_K1_U07

egzamin pisemny

dostrzegać zależności przyczynowo-skutkowe
związane z antyamerykanizmem

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06,
AME_K1_U07

egzamin pisemny

aktywnej pracy samodzielnej oraz grupowej

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K03,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

egzamin pisemny

K2

publicznego przedstawiania swoich argumentów
i odpowiedzi na ich potencjalną krytykę

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K03,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

egzamin pisemny

K3

zastosowania w praktyce uzyskanej wiedzy celem
diagnozowania, zapobiegania i niwelowania skutków
zjawiska antyamerykanizmu w życiu społecznym,
kulturowym, publicznym i prywatnym

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K03,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

egzamin pisemny

W4

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

90 / 261

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

Forma aktywności studenta
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.

Deﬁnicje - historyczne i współczesne zjawiska antyamerykanizmu. Historyczna
ewolucja zjawiska. Podstawowe przyczyny umożliwiające istnienie
antyamerykanizmu. Antyamerykanizm w polityce, sztuce, kulturze.
Antyamerykanizm vs. amerykanizm. Hard power, soft power, smart power.
Dyplomacja publiczna. Antyamerykanizm islamski. Antyamerykanizm w ujęciu
azjatyckim. Antyamerykanizm w Rosji. Antyamerykanizm europejski.
Antyamerykanizm w Amerykach.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego,
podczas którego studenci będą musieli odpowiedzieć w sposób opisowy
na postawione pytania dotyczące problematyki poruszanej podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Exodus lat 80. XX w. - wycinek kanadyjski (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.60360f666ca5e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z uwarunkowaniami i przebiegiem emigracji z Polski do Kanady w latach
80. i 90. XX w., ukazanie jego charakteru, specyﬁki i aktywności a także wpływu tej wielkiej ( liczącej ponad 100
tys osób) fali emigrantów na przemiany w polskiej grupie etnicznej w Kanadzie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

teorie i mechanizmy procesów migracyjnych końca XX
w.

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W03

esej, prezentacja

W2

polskie, europejskie i kanadyjskie uwarunkowania
migracji z lat 80. XX w.

AME_K1_W05

esej, prezentacja

W3

metody analizy źródeł dotyczących emigracji i
diaspory

AME_K1_W04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować specyﬁczne uwarunkowania migracji i
aktywności polskiej diaspory w latach 80. XX w.

AME_K1_U01

esej, prezentacja

U2

przedstawić skutki procesów migracyjnych z lat 80. XX
w.

AME_K1_U03

esej, prezentacja

U3

szukać różnorodnych materiałów na temat emigracji,
porównywać je i krytycznie analizować

AME_K1_U03

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

gromadzenia, porządkowania i prowadzenia analizy
relacji osobistych, materiałów prasowych oraz
dokumentów urzędowych dotyczących migrantów

AME_K1_K05

esej, prezentacja

K2

do pracy nad materiałami źródłowymi dotyczącymi
emigrantów i imigrantów a także do pracy
w instytucjach angażujących się w w pomoc i opiekę
nad emigrantami i polską diasporą.

AME_K1_K01

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza źródeł historycznych

20

przygotowanie eseju

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sytuacja w Polsce w roku 1980, geneza, uwarunkowania i kierunki emigracji.

W1, W2, U2

2.

Kanada i i kanadyjska polityka imigracyjna na przełomie lat 70. i 80. XX w.

W3, U1

Sylabusy
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3.

Polska grupa etnicznaw kanadzie, jej geneza, charakter i aktywność na przełomie
lat 70. i 80. XX w.

W3, U1

4.

Wybrane przykłady losów emigrantów, ich drogi do Kanady i pierwszych
doświadczeń w nowym kraju ( pamietniki, wywiady, publicystyka i literatura)

W3, U3, K1, K2

5.

Reakcje grupy polskiej na napływ nowej fali imigrantów; pomoc, aktywność,
zmiany i ich skutki

W3, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, przedstawienie prezentacji i eseju bazującego na
materiałach źródłowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomoś najnowszej historii Polski

Sylabusy
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Radio amerykańskie (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.603610a216a05.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z charakterystyką amerykańskiego systemu radiofonicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dzieje przemysłu radiowego w Stanach
Zjednoczonych.

AME_K1_W03

egzamin pisemny
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W2

swoistość regulacji telekomunikacyjnych w USA
i Kanadzie.

AME_K1_W04

egzamin pisemny

W3

charakterystykę amerykańskich audycji radiowych,
ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla
kultury popularnej USA.

AME_K1_W05

egzamin pisemny

U1

prawidłowo identyﬁkować i wyjaśniać zjawiska
i procesy związane z amerykańskim systemem
radiofonii, posługując się przy tym odpowiednią
terminologią naukową.

AME_K1_U02

egzamin pisemny

U2

wykorzystać zdobytą wiedzę w dyskusjach
dotyczących systemu medialnego USA.

AME_K1_U03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy swej wiedzy odnośnie do systemu
medialnego w Stanach Zjednoczonych.

AME_K1_K01

egzamin pisemny

K2

krytycznego odbioru informacji dotyczących wydarzeń
i procesów zachodzących w amerykańskim systemie
radiofonii.

AME_K1_K05

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki kursu.

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

2.

Wynalazek i wczesny rozwój radia.

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

3.

Ewolucja radiofonii amerykańskiej w latach 20. i 30. Ustawy radiowe.

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

4.

Radio w USA i na świecie.

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

Sylabusy
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5.

Złoty wiek radia.

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

6.

Radio a polityka. Fireside Chats.

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

7.

Voice of America.

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

8.

Zmiany na rynku radiowym. Tranzystory i modulacja częstotliwości.

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

9.

Radio komercyjne. Formaty radiowe.

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

10.

Rozwój radiofonii niekomercyjnej. Paciﬁca.

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

11.

National Public Radio I: struktura i ﬁnansowanie.

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

12.

National Public Radio II: oferta programowa.

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

13.

Radio amerykańskiej dzisiaj I: aspekty ekonomiczne i kulturowe.

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

14.

Radio amerykańskie dzisiaj II: aspekty polityczne.

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

15.

Nowe technologie radiowe. Przyszłość radiofonii amerykańskiej.

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, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (ocenianie wiedzy studenta zdobytej podczas kursu) 5.0
- student w stopniu bardzo dobrym opanował materiał wykładany na
zajęciach 4.0 - student w stopniu dobrym opanował materiał wykładany
na zajęciach 3.0 - student w stopniu dostatecznym opanował materiał
wykładany na zajęciach
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Kanadyjska Arktyka - między wspołpracą a rywalizacją (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.5cb4257358c24.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaprezentowanie szerokiej panoramy zagadnień związanych z kanadyjską Arktyką. W
szczególności koncentruje się na ukazaniu obecności obszarów Arktyki w polityce kanadyjskiej oraz rozwoju
samorządów ludności rdzennej zamieszkujących północ Kanady.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wewnętrzny oraz zewnętrzny wymiar polityki
arktycznej Kanady w ujęciu polityczno-prawnym,
ekonomicznym oraz społecznym

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04

prezentacja

W2

podstawowe interesy Kanady w Arktyce, sposoby ich
realizacji podejmowane od XIX do XXI wieku oraz
efekty tych działań

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04

prezentacja

spory dotyczące obszarów arktycznych, w które
uwikłana jest Kanada

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

prezentacja

sytuacja gospodarcza oraz społeczna kanadyjskiej
Północy, w tym sytuację ludności rdzennej

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

prezentacja

analizować działania podejmowane przez władze
Kanady wobec obszaru Arktyki

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U04,
AME_K1_U05

prezentacja

U2

zidentyﬁkować silne i słabe strony polityki Kanady
wobec Arktyki

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U04,
AME_K1_U05

prezentacja

U3

analizować relacje z rdzenną ludnością kanadyjskiej
Arktyki

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03

prezentacja

W3

W4

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnej pracy samodzielnie oraz w grupie

AME_K1_K01,
AME_K1_K03,
AME_K1_K05

prezentacja

K2

dyskusji nad współczesnymi zagadnieniami
związanymi z północnymi obszarami Kanady

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K03

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

60

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicje - o to jest Arktyka, jak deﬁniować Północ w Kanadzie; znaczenie Arktyki
dla tożsamości kanadyjskiej; Historia - czasy kolonialne, rola Hudson's Bay
Company;
okres Dominium Kanady - budowa suwerenności, status prawny Arktyki, gorączka
złota w Klondike, spór o granicę na Alasce, RCMP i jej rola, patrole arktyczne,
kościoły na Arktyce, II wojna światowa i zimna wojna, spory z USA w latach 70. i
80. XX wieku; Społeczeństwo -charakterystyka mieszkańców, najważniejsze
problemy społeczne, ludność rdzenna; Środowisko - zmiany klimatu, ochrona
środowiska; Gospodarka - podstawowa charakterystyka, zasoby naturalne;
Przejście Północno-Zachodnie - historia i zmiany na przełomie XX i XXI wieku;
Samorządność w Arktyce – najważniejsze zmiany od II wojny światowej, typologia
samorządów ludności rdzennej, powstanie Nunavut i zmiany w innych częściach
Arktyki (Nunavik, Inuvialuit, Nunatsiavut); Bezpieczeństwo i znaczenie militarne
Arktyki; Aktualna polityka kanadyjska wobec obszarów Arktycznych; Współpraca
międzynarodowa - działalność Rady Arktycznej, spory o zwierzchność nad
Biegunem Północnym

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawę zaliczenia stanowi przygotowywany w trakcie semestru
prezentacji. Jej temat wymaga uzgodnienia z prowadzącym i powinien
przedstawiać zagadnienie związane z kanadyjską Północą. Zajęcia mogą
być prowadzone częściowo zdalnie, poprzez MS Teams, w zależności od
okoliczności i sytuacji epidemicznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Wprowadzenie do problematyki kanadyjskiej oraz Historia Kanady.

Sylabusy
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Społeczeństwo i polityka w Argentynie (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.5cb4256c8ce21.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Studenci zaznajomieni zostaną z podstawowymi informacjami na temat Argentyny w wymiarze politycznym
i społecznym.

C2

Studenci poznają najważniejsze zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe determinujące argentyńską specyﬁkę
zarówno w odniesieniu do innych państw latynoamerykańskich, jak i całego świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe mechanizmy społeczne i polityczne
Argentyny, również w kontekście historycznym.

AME_K1_W05

egzamin pisemny

W2

miejsce Argentyny w systemie hemisferycznym
i globalnym.

AME_K1_W03

egzamin pisemny

W3

argentyński dorobek kulturowy w kontekście
społecznym.

AME_K1_W02,
AME_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić specyﬁkę Argentyny na tle innych państw
latynoamerykańskich.

AME_K1_U06

egzamin pisemny

U2

samodzielnie analizować najważniejsze zjawiska
społeczne determinujące kształt współczesnej
Argentyny.

AME_K1_U06

egzamin pisemny

U3

wykorzystać wiedzę dotyczącą argentyńskich ruchów
politycznych do analizy aktualnych zjawisk
społecznych.

AME_K1_U02,
AME_K1_U03

egzamin pisemny

U4

dostrzegać związki między doświadczeniami
historycznymi Argentyny a aktualnymi wyzwaniami
społecznymi i politycznymi.

AME_K1_U06,
AME_K1_U07

egzamin pisemny

AME_K1_K04,
AME_K1_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji wymagającej wrażliwości na problemy
społeczne dotykające współczesną Argentynę.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

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.

Miejsce Argentyny w Ameryce Łacińskiej -podstawowe informacje.

W1, W2, W3

2.

Kształtowanie się narodu i państwa - migracje, „cywilizacja i barbarzyństwo”,
„podbój pustyni”.

W1, W3, U1, U4

3.

Peronizm.

W1, U2, U3, U4, K1

Sylabusy
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4.

Rola sił zbrojnych w argentyńskiej polityce.

W1, U1, U2, U4

5.

Prawa człowieka i rozliczenia z dyktaturą 1976-1983.

U2, U4, K1

6.

Spór z Wielką Brytanią o Falklandy/Malwiny.

W1, U2, U4

7.

Piłka nożna w Argentynie.

W1, U2

8.

Argentyńskie kino i telewizja.

W1, W3

9.

Argentyńska muzyka.

W1, W3

10.

Problemy społeczne - ubóstwo, nierówności, przestępczość zorganizowana.

W1, W2, U2, U4, K1

11.

Kirchneryzm.

W1, U2, U3, U4

12.

Współczesna pozycja Argentyny w regionie i na świecie.

W2, U1

13.

Współczesna argentyńska scena polityczna i rządy Mauricia Macriego.

W1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej - pytania zamknięte i
krótkie otwarte. Do zaliczenia konieczne jest zdobycie 51% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe, możliwe są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Brak regularnego uczestnictwa w zajęciach
wiąże się z koniecznością przygotowania dodatkowego krótkiego eseju na temat uzgodniony z prowadzącą.

Sylabusy
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Oblicza biedy: bezdomność w USA (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.620faabaaﬀb8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników z problematyką bezdomności w USA w XXI wieku ujętą z perspektywy intersekcjonalnej:
klasy, rasy, etniczności, wieku, orientacji seksualnej.

C2

Zachęcenie do samodzielnych i krytycznych studiów nad literaturą przedmiotu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

pojęcie bezdomności oraz jej przyczyny i formy

AME_K1_W05

egzamin pisemny
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W2

proces i etapy przechodzenia w stan bezdomności
oraz wychodzenia z bezdomności i marginalizacji
mieszkaniowej

AME_K1_W05

egzamin pisemny

W3

różnorodne polityki i strategie na rzecz walki
z bezdomnością i wykluczeniem społecznym w USA

AME_K1_W03,
AME_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać i przetwarzać informacje oraz dane
na temat zjawiska bezdomności przy użyciu różnych
źródeł

AME_K1_U02

egzamin pisemny

U2

właściwie analizować przyczyny, przebieg oraz
konsekwencje zjawiska bezdomności w USA

AME_K1_U01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego i twórczego myślenia

AME_K1_K05

egzamin pisemny

K2

podjęcia dyskusji na temat problemów społecznych
współczesnej Ameryki i poszukiwania innowacyjnych
rozwiązań

AME_K1_K02

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas wykładów omówione zostaną nastepujące zagadnienia: przyczyny
bezdomności, jej skala oraz geograﬁa; znaczenie domu; doświadczenie
bezdomności przez wybrane grupy społeczne w USA (m.in. dzieci, osoby starsze,
studentów, migrantów); polityka mieszkaniowa; programy wsparcia;
kryminalizacja osób bezdomnych, wpływ covid-19 na bezdomność.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (pytania otwarte, pytania wyboru, pytania typu prawdafałsz), do zaliczenia niezbędne jest uzyskanie 51% punktów.
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Politics of the U.S. Supreme Court (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.5cb4256a1cfae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przedstawienie mechanizmów i procedur amerykańskiego systemu sądowego ze szczególnym uwzględnieniem
materialnych i formalnych aspektów funkcjonowania Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki

C2

zdeﬁniowanie pozycji Sądu Najwyższego w amerykańskim systemie władzy i zbadanie procesu nachodzenia
na siebie prawa i polityki w tej instytucji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

proces funkcjonowania amerykańskiego systemu
politycznego i prawnego, w tym władzy sądowniczej,
ze szczególnym uwzględnieniem Sądu Najwyższego
Stanów Zjednoczonych Ameryki

AME_K1_W03,
AME_K1_W04

egzamin pisemny

W2

znaczenie kompetencji tworzenia prawa przez sędziów
w systemie common law i ich rzeczywistą rolę
polityczną w amerykańskim systemie władzy

AME_K1_W03,
AME_K1_W05

egzamin pisemny

W3

relacje między polityką a prawem, które
charakteryzują współczesne demokracje, w tym
demokrację amerykańską

AME_K1_W02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy orzeczeń sądowych, ze szczególnym
uwzględnieniem orzeczeń Sądu Najwyższego Stanów
Zjednoczonych Ameryki

AME_K1_U01

kazus

U2

zrozumieć znaczenie amerykańskiej konstytucji
z perspektywy społecznej, politycznej, gospodarczej
i kulturowej

AME_K1_U02,
AME_K1_U03

kazus

U3

zabrać głos w dyskusji na temat pozytywnych
i negatywnych aspektów funkcjonowania
współczesnego Sądu Najwyższego Stanów
Zjednoczonych Ameryki

AME_K1_U03,
AME_K1_U06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Introductory remarks: why is it worth to study the U.S. Supreme Court? Judicial
branch in Philadelphia convention 1787: the structure and powers of U.S. judiciary
(constitutional perspective). How does the Court operate: Marbury v. Madison and
judicial review. The rule of precedent in American legal system: building the
hierarchy of sources of law and deﬁning the position of Supreme Court
precedents. Political and legal limitations of Court's adjudication: judicial activism
v. judicial restraint, procedural obstacles, stare decisis. Supreme Court and
Congress: assessment of real relations between the judicial and legislative
W1, W2, W3, U1, U2, U3
branches. Supreme Court's justices appointment process: a just or unjust
procedure? Means of interpretation of the Constitution: analysis of the ways to
solve constitutional cases and controversies. Amicus curiae: lobbying and impact
of third parties on Supreme Court's decision-making process. The role of the Court
in U.S. governmental system: national policy maker or countermajoritarian
institution? The evolution of Supreme Court: from law to politics (analysis of
various factors determining the stages of evolution). Supreme Court 2019: third or
ﬁrst branch of government?

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy student będzie miał za zadanie dokonanie samodzielnej
analizy wybranego przez siebie orzeczenia Sądu Najwyższego USA,
poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanej do tego celu tabeli.
egzamin pisemny, kazus Egzamin pisemny będzie się składał z pytań odnoszących się do
treści prezentowanych podczas zajęć. Ostateczna ocena będzie
wynikała z sumy punktów za analizę kazusu (30%) oraz egzaminu
pisemnego (70%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Sylabusy
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Social and political advancement of women in the USA and Canada (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.5cb87ad6613af.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze społecznymi i politycznymi aspektami awansu kobiet w państwach Ameryki Północnej
w ujęciu historycznym oraz współczesnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

przeszłe i aktualne procesy społeczne i polityczne
mające wpływ na kształtowanie się pozycji kobiet
w krajach Ameryki Północnej.

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W05

egzamin pisemny
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AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny

U1

prawidłowo identyﬁkować i analizować, posługując się
odpowiednią terminologią, zjawiska oraz procesy
społeczne zachodzące w społeczeństwach Ameryki
Północnej, które doprowadziły do awansu społecznego
i politycznego kobiet.

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U08

egzamin pisemny

U2

AME_K1_U02,
przedstawić i zanalizować współczesną sytuację kobiet AME_K1_U03,
AME_K1_U06,
w społeczeństwach Ameryki Północnej.
AME_K1_U08

egzamin pisemny

U3

potraﬁ posługiwać się językiem obcym na poziomie
B2/C1 wymaganym przez Europejski System Opisu
Kształcenia Językowego

AME_K1_U01,
AME_K1_U07,
AME_K1_U08

egzamin pisemny

W2

genezę relacji i norm społecznych oraz uregulowań
prawnych mających wpływ na pozycję kobiet w USA
i Kanadzie.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

egzamin pisemny

K2

jest w stanie wskazać wpływ przemian historycznych
na obecną rolę i pozycję kobiet w społeczeństwach
USA i Kanady.

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K03,
AME_K1_K05

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
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.

Ludność Rdzenna - pozycja kobiet w okresie przed kontaktem i czasach
kolonialnych, pierwsze przybyszki z Europy i ich rola w społecznościach kolonii;
model kobiety obowiązujący na przełomie XVIII i XIX wieku.

W1, W2, U1, U3, K2

Sylabusy
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2.

Zmiany prawnej pozycja kobiety w wieku XIX; edukacja i praca zawodowa kobiet,
zaangażowanie w działalność społeczną, pierwsze stowarzyszenia i organizacje
kobiece - przełom wieku XIX i XX

W2, U1, U2, U3, K1

3.

Walka o prawa wyborcze w ujęciu porównawczym - model brytyjski, amerykański i
kanadyjski

W1, W2, U1, U3, K1, K2

4.

Wpływ przemian społecznych i politycznych na pozycję kobiet w pierwszej połowie
XX w.

W1, W2, U2, U3, K1, K2

5.

Współczesna pozycja kobiet w społeczeństwach USA i Kanady - opieka socjalna,
rynek pracy, ruchy kobiece, zaangażowanie polityczne.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Test pisemny w języku angielskim składający się z pytań otwartych oraz
zamkniętych - minimum zaliczeniowe - 60%. W ramach testu zawarte są
też pytania sprawdzające znajomość fragmentów lektur z którymi studenci
zapoznają się w ramach pracy własnej. Osoby piszące egzamin w terminie
"0" (przed sesją) nie otrzymują ocen niedostatecznych, jednak każda inna
uzyskana ocena w przedziale 3-5 jest wpisywana do systemu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 pozwalająca na śledzenie treści wykładu oraz napisanie egzaminu
końcowego.
Część zajęć może być realizowana zdalnie na platformie e-learningowej.
Studenci zapoznają się w ramach pracy własnej ze wskazanymi fragmentami lektur dodatkowych, których znajomość
zostanie zweryﬁkowana podczas testu końcowego.

Sylabusy
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Zajęcia fakultatywne (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.5cb4256b184d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

funkcjonowanie struktur i instytucji życia społecznego
państw amerykańskich

AME_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

W2

mechanizmy działania instytucji politycznych
i społecznych funkcjonujących w państwach
amerykańskich

AME_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W3

normy oraz procesy polityczne i społeczne zachodzące
na kontynencie amerykańskim a także, teorie je
wyjaśniające

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu analizy
procesów politycznych, społecznych i kulturowych

AME_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

U2

samodzielnie poszerzać swoją wiedzę dotyczącą
przeszłych i współczesnych zjawisk i procesów
polityczno-społeczno-kulturowych

AME_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

AME_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru teksów naukowych i medialnych

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują tematykę związaną z różnorodnymi zagadnieniami
politycznymi, prawnymi i społecznymi w wymiarze amerykańskim. Tematem zajęć
fakultatywnych mogą być kwestie teoretyczne i praktyczne związane z systemami
politycznymi i społecznymi, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.
Informacja o konkretnej tematyce zajęć w danym roku akademickim jest
udostępniana na stronie internetowej Instytutu Amerykanistyki i Studiów
Polonijnych oraz na tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem roku akademickiego.
Zajęcia prowadzone są na ogół w języku polskim, choć dopuszcza się także
fakultety w języku obcym (w tym prowadzone przez profesorów wizytujących).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zaliczenia przedmiotu
są ogłaszane przez prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Konwersatorium: obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne dwie nieobecności, każda kolejna musi zostać
zaliczona w formie uzgodnionej z prowadzącym.

Sylabusy
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Zajęcia fakultatywne (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13D0.1585162609.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z różnorodnymi zagadnieniami kulturowymi i społecznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

pojęcia oraz problematykę badawczą z zakresu
studiów amerykanistycznych w ujęciu kulturowym

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W05

egzamin pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu analizy
przeobrażeń społeczno-kulturowych zachodzących
na kontynencie północnoamerykańskim

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

U2

pozyskiwać dane do analizowania konkretnych
procesów społeczno-kulturowych

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

K1

wykorzystywania nabytej wiedzy w środowisku
zawodowym i społecznym, samodzielnego
wyszukiwania informacji oraz stałego poszerzania
wiedzy i umiejętności

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

K2

podjęcia pracy w instytucjach publicznych, organach
administracji publicznej czy w organizacjach
pozarządowych

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują tematykę związaną z różnorodnymi zagadnieniami
kulturowymi i społecznymi w wymiarze amerykańskim. Tematem zajęć
fakultatywnych mogą być kwestie teoretyczne i praktyczne związane z
przeobrażaniami kulturowymi i społecznymi zarówno w ujęciu historycznym, jak i
współczesnym. Informacja o konkretnej tematyce zajęć w danym roku
akademickim jest udostępniana na stronie internetowej Instytutu Amerykanistyki i
Studiów Polonijnych oraz na tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem roku
akademickiego. Zajęcia prowadzone są na ogół w języku polskim, choć dopuszcza
się także fakultety w języku angielskim lub hiszpańskim (w tym prowadzone przez
profesorów wizytujących).

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie egzaminu. Szczegółowe informacje dotyczące warunków
egzamin pisemny / ustny zaliczenia przedmiotu są ogłaszane przez prowadzącego przed
rozpoczęciem zajęć.
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Podstawy metodologii nauk społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.120.5cb4256b7c89c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwój wiedzy i twórcza dyskusja na temat różnorodnych metod i podejść badawczych
w naukach społecznych oraz wstępne przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań. Podczas zajęć,
poznajemy poszczególne etapy procesu badawczego oraz różnorodne techniki i narzędzia badawcze stosowane
w naukach społecznych. Po ukończeniu kursu, Uczestniczki i Uczestnicy potraﬁą trafnie dobierać i właściwie
stosować wybrane metody badawcze, wykorzystywać poznane paradygmaty w analizie życia społecznego,
skutecznie wyszukiwać różnorodne źródła i korzystać z nich w pracy badawczej oraz przedstawiać wyniki badań
w ustrukturyzowanej formie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

W3

AME_K1_W01,
AME_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
kolokwium, aktywny
udział w zajęciach,
zadania realizowane w
czasie wolnym od zajęć

AME_K1_W01,
AME_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
kolokwium, aktywny
udział w zajęciach,
zadania realizowane w
czasie wolnym od zajęć

AME_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
kolokwium, aktywny
udział w zajęciach,
zadania realizowane w
czasie wolnym od zajęć

wykorzystać poznane metody i paradygmaty
badawcze do analizy konkretnych zjawisk
amerykańskiej kultury, polityki i życia społecznego.

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
kolokwium, aktywny
udział w zajęciach,
zadania realizowane w
czasie wolnym od zajęć

samodzielnie wyszukiwać i krytycznie oceniać
informacje naukowe i inne źródła wiedzy.

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U06,
AME_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
kolokwium, aktywny
udział w zajęciach,
zadania realizowane w
czasie wolnym od zajęć

AME_K1_U03,
AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
kolokwium, aktywny
udział w zajęciach,
zadania realizowane w
czasie wolnym od zajęć

AME_K1_K03,
AME_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
kolokwium, aktywny
udział w zajęciach,
zadania realizowane w
czasie wolnym od zajęć

główne zagadnienia metodologii nauk społecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem metod
i paradygmatów stosowanych w badaniach
amerykanistycznych.

znaczenie różnorodnych podejść badawczych
w prowadzeniu badań życia społecznego.

kluczowe narzędzia służące do wyszukiwania
informacji naukowej i jej krytycznej oceny.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

przedstawiać w ustrukturyzowanej formie wyniki
swoich badań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prezentowania wiedzy podczas dyskusji dydaktycznej
oraz przygotowywania elementów projektów
naukowych samodzielnie lub w zespole.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykonanie ćwiczeń

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

25

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

• Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych. Metody naukowe a codzienna
działalność badawcza.
• Poszukiwanie informacji i krytyczna ocena źródeł.
• Etyka w badaniach społecznych.
• Etapy procesu badawczego. Konceptualizacja i operacjonalizacja.
• Paradygmaty i teorie w badaniach społecznych - wybrane przykłady.
1.
• Specyﬁka badań sondażowych. Ankieta jako narzędzie badawcze.

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

• Budowanie ankiet w badaniach sondażowych - ćwiczenia.
• Badania terenowe.
• Wywiady jakościowe.
• Eksperyment w naukach społecznych.
• Analiza treści.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
kolokwium, aktywny udział
w zajęciach, zadania
realizowane w czasie
wolnym od zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są
dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Każdą
kolejną nieobecność, niezależnie od jej przyczyny, należy
odpracować w ciągu dwóch tygodni w sposób określony przez
osobę prowadzącą zajęcia. Liczba nieobecności powyżej 6
oznacza niezaliczenie kursu (za wyjątkiem nieobecności
usprawiedliwionych zaświadczeniem lekarskim lub
zaświadczeniem o działalności związanej z UJ). 2) Aktywny
udział w zajęciach, udział w dyskusjach, znajomość zadanych
lektur. 3) Systematyczne i terminowe przygotowywanie w
czasie wolnym od zajęć obowiązkowych zadań związanych z
poszczególnymi tematami. 4) Kolokwium pisemne obejmujące
materiał omówiony podczas zajęć.
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USA: od angielskich korzeni do powstania mocarstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.120.5cb4256b998c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia, 0312Politologia i wiedza o
społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przedstawienie wiadomości z zakresu historii politycznej USA do czasów I wojny światowej

C2

zapoznanie studentów z zagadnieniami rozwoju społecznego i gospodarczego USA od okresu kolonialnego do I
wojny światowej

C3

zapoznanie studentów z rozwojem instytucji politycznych USA, życiem politycznym tego kraju w okresie XIX
i początkach XX w.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejsze wydarzenia z zakresu historii
politycznej, społecznej i gospodarczej USA

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

ewolucję miejsca USA w polityce światowej w XIX
i na początku XX wieku

AME_K1_W02,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W3

ewolucję systemu politycznego i życia politycznego
w USA od okresu wczesnej republiki do początku XX w.

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U1

przedstawić związki przyczynowo-skutkowe w historii
politycznej, społecznej i gospodarczej USA

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

analizować związki przyczynowo-skutkowe w ewolucji
struktur polityczno-ustrojowych i społecznych USA
w perspektywie historycznej, student potraﬁ wskazać
sposób oddziaływania przemian społecznych
na ewolucję struktur ustrojowo-politycznych i prawo

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

U3

wyjaśnić mechanizmy działań aktorów sceny
politycznej, uwarunkowania zjawisk społecznych
i mechanizmy gospodarcze wczesnego kapitalizmu
i kapitalizmu monopolistycznego

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

K1

pogłębienia wiedzy na temat USA w zakresie
obejmującym zagadnienia historii najnowszej
i współczesnych problemów politycznych, społecznych
i gospodarczych tego kraju.

AME_K1_K01,
AME_K1_K05

prezentacja

K2

analizy zjawisk z zakresu historii kultury, procesów
migracyjnych i zmian społecznych w kontekście
historii politycznej

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

analiza źródeł historycznych

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
7.0

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.

Początki europejskiej kolonizacji w Ameryce Północnej; rola religii w kształtowaniu
oblicza kolonizacji i Nowego Świata; czasy kolonialne; rewolucja amerykańska i
kształtowanie się republikanizmu amerykańskiego; ekspansja terytorialna USA na
kontynencie północnoamerykańskim; wojna USA z Wielką Brytanią 1812 r.;
problem niewolnictwa w USA; wojna secesyjna i okres rekonstrukcji; rozwój
gospodarczy USA - epoka monopolizacji; polityka zagraniczna USA w 2 połowie
XIX wieku; "dyplomacja kanonierek" i wojna amerykańsko-hiszpańska o Kubę;
"dyplomacja dolarowa"; progresywizm; udział USA w I wojnie światowej; idealizm
Wilsonowski

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, egzamin
ustny

egzamin w oparciu o literaturę przedmiotu i treści przekazane w
czasie wykładu

zaliczenie pisemne,
prezentacja

zaliczenie na ocenę. Obecność na ćwiczeniach jest
obowiązkowa, dopuszczalna jest jedna nieobecność
nieusprawiedliwiona, kolejne muszą zostać zaliczone w formie
uzgodnionej z prowadzącym. Nieobecność na ponad 5 zajęciach
wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia z ćwiczeń i tym samym
podejścia do egzaminu. Udział w dyskusji w oparciu o literaturę
przedmiotu; analiza zagadnień przedstawianych na zajęciach;
zaliczenie pisemnego kolokwium; prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona, pozostałe muszą być
zaliczone w formie uzgodnionej z prowadzącym. Obecność na ponad 5 zajęciach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia z
ćwiczeń i tym samym podejścia do egzaminu.

Sylabusy
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Społeczeństwo amerykańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.120.5cb4256bb6c18.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie podstawowych informacji oraz podstawowych kategorii analizy funkcjonowania
społeczeństwa amerykańskiego.

C2

Ważnym celem kursu jest przygotowanie studentów do samodzielnego szukania danych na temat społeczeństwa
amerykańskiego, jego zróżnicowania oraz dylematów. Chodzi o prawidłową selekcję dostępnych materiałów oraz
ich krytyczną ocenę.

C3

Celem kursu jest także przygotowanie studentów do aktywnego udziału w debacie na temat głównych
problemów, z jakimi boryka się społeczeństwo amerykańskie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w zaawansowanym stopniu specyﬁkę amerykańskiego
AME_K1_W04,
społeczeństwa imigracyjnego (USA i Kanada), główne
linie podziałów społecznych oraz umie wskazać główne AME_K1_W08
problemy.

W2

główne koncepcje pomocne w wyjaśnieniu specyﬁki
społeczeństwa amerykańskiego (etniczność, rasizm,
stratyﬁkacja społeczna, urbanizacja, gender)

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W08

projekt, prezentacja

W3

metody analizy procesów zachodzących
w nowoczesnym społeczeństwie na przykładzie
głównie USA, a także Kanady.

AME_K1_W01,
AME_K1_W05,
AME_K1_W07

projekt, prezentacja

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zachowania polityczne i społeczne w życiu
publicznym USA i Kanady

AME_K1_U01

projekt

U2

prawidłowo identyﬁkować i wyjaśniać zjawiska oraz
procesy polityczne, społeczne i kulturowe
w państwach i społeczeństwach Ameryki Północnej
posługując się przy tym naukową terminologią
charakterystyczną dla studiów amerykanistycznych
oraz nauk o polityce i administracji

AME_K1_U02,
AME_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

wykorzystując swoją wiedzę przygotować,
samodzielnie lub w zespole, krytyczną analizę zjawisk
procesów politycznych, społecznych i kulturowych
zachodzących w społeczeństwach amerykańskich

AME_K1_U06

projekt, prezentacja

U4

potraﬁ brać czynny udział w dyskusjach dotyczących
bieżących wydarzeń oraz dylematów społecznopolitycznych państw północnoamerykańskich

AME_K1_U03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny swojej wiedzy w zakresie przemian
polityczno-społecznych w krajach Ameryki Północnej

AME_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty społeczne, jak również
propagowania ich w konkretnych środowiskach

AME_K1_K03

projekt, prezentacja

K3

krytycznej oceny i analitycznego przedstawienia
informacji oraz różnych stanowisk wobec problemów
społeczeństw USA i Kanady

AME_K1_K05

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

analiza badań i sprawozdań

20

konsultacje

10

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

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.

Specyﬁka społeczeństw USA i Kanady w świetle ujęć teoretycznych.

W1, W2

2.

Metody selekcji oraz krytycznej analizy materiałów na temat przeobrażeń
społeczeństw amerykańskich.

W3, U1, U3, K3

3.

Główne tematy obecne w debacie na temat społeczeństwa USA: imigracja,
edukacja, urbanizacja, życie religijne, stratyﬁkacja społeczna, bieda, kwestie
gender, kultura masowa.

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

4.

Analiza współczesnej sytuacji w perspektywie historycznej.

W1, W3, U1, U2, K3

5.

Debata na temat najnowszych kwestii: Occupy Wall Street, polityka imigracyjna,
powszechny dostęp do broni, itp.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie
egzaminu pisemnego

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

aktywna obecność na zajęciach, lektura zadanej literatury,
projekt, prezentacja, zaliczenie przygotowanie w zespole i prezentacja projektu, zaliczenie
testu końcowego

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Translatorium amerykanistyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.120.5cb4256bf2cea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z wybranymi tekstami z literatury amerykańskiej w kontekście kulturowotranslatologicznym

C2

Kurs ma na celu zwiększenie kompetencji językowych studentów w języku angielskim oraz zapoznanie studentów
z metodami i technikami tłumaczeń tekstów mówionych i pisanych z jęz. angielskiego na polski i na odwrót.
Analizowane i tłumaczone podczas zajęć materiały mają charakter ściśle amerykanistyczny i kanadystyczny,
dzięki czemu – poza rozwojem umiejętności translacyjnych – poszerzają one wiedzę studentów o kulturze,
literaturze, polityce i problemach społecznych USA i Kanady. Zajęcia prowadzone są w trzech modułach
tematycznych: • Literatura (Agnieszka Gondor-Wiercioch) • Historia, polityka, prawo (Tomasz Soroka) • Media
(Rafał Kuś)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

na czym polega analiza i interpretacja pozycji
człowieka w życiu społecznym w kanonicznych
tekstach literackich

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

literackie odzwierciedlenie mechanizmów rządzących
procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi
w kontekście amerykańskim

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

rolę i znaczenie mediów i instytucji kultury
we współczesnych społeczeństwach amerykańskich
w odniesieniu do recepcji dzieł literackich

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W4

amerykańskie instytucje kulturowe i polityczne,
a także mechanizmy ich funkcjonowania
w społeczeństwie USA.

AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W5

swoistość gatunków i formatów medialnych oraz ich
wykorzystania w północnoamerykańskim dyskursie
społecznym i kulturowym.

AME_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dostrzegać procesy zachodzące w społeczeństwach
i państwach amerykańskich wykorzystując analizę
tych zjawisk w odpowiednich gatunkach literackich

AME_K1_U01,
AME_K1_U05,
AME_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U2

prawidłowo analizować zachowania społeczne
i kulturowe w życiu publicznym społeczeństw
amerykańskich w oparciu o interpretację tych zjawisk
w adekwatnych tekstach literackich

AME_K1_U01,
AME_K1_U05,
AME_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U3

dostrzegać przyczyny i skutki procesów migracyjnych,
etnicznych i rasowych mających miejsce
w społeczeństwach amerykańskich na przykładzie
ewolucji gatunków literackich służących analizie
konstrukcji tożsamości

AME_K1_U01,
AME_K1_U05,
AME_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U4

analizować procesy i zjawiska społeczne, polityczne
i prawne zachodzące współcześnie w Stanach
Zjednoczonych Ameryki.

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03

zaliczenie na ocenę

K1

analizowania i interpretacji wybranych tekstów
literackich i jest społecznie wrażliwy na problemy
różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form
dyskryminacji

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K2

skutecznego współdziałania w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych, kulturowych i politycznych.

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie referatu

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. Wykład wprowadzający I.
2. Wykład wprowadzający II.
3. Edgar Allan Poe Hop Frog czyli co ma wspólnego literatura amerykańska z Grą o
tron?
4. Nathaniel Hawthorne Młody gospodarz Brown czyli satanizm w wersji
purytańskiej.
5. Emily Dickinson czy Emily Barańczak – jak przekładać poezję.
6. Ernest Hemingway Wino z Wyoming i pułapki minimalizmu.
1.

7. Wspomnienie gwiazdkowe Trumana Capote czyli dzieciństwo na amerykańskim
Południu.

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

8. William Faulkner Kiedy umieram/As I Lay Dying – opowieść o ukrytej Ameryce.
9. James McBride Ptak dobrego Boga -w poszukiwaniu języka Afro-Amerykanów
(fragment).
10. Sandra Cisneros House on Mango Street – feministka w krainie macho
(fragment).
11. Junot Díaz – The Pura Principle czyli Do you speak Spanglish?
12. Sherman Alexie The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian czyli
autoironia i gniew (fragment).
13. Kolokwium

Sylabusy
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2.

Moduł: historia, polityka, prawo: dr Tomasz Soroka
Podczas zajęć studenci zapoznają się z tekstami lub fragmentami tekstów
ważnych historycznych i współczesnych amerykańskich i kanadyjskich
przemówień i traktatów politycznych, aktów prawnych, esejów oraz artykułów
naukowych i publicystycznych. Teksty pozwolą studentom poznać nową
terminologię, rozbudować słownictwo oraz poszerzyć wiedzę na temat przeszłych i
aktualnych procesów społecznych, politycznych i kulturowych w Ameryce
Północnej oraz zrozumieć istniejące między nimi zależności. Podczas zajęć podjęta
zostanie próba tłumaczenia analizowanych tekstów, zarówno pisanych jak i
mówionych, z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski.
• wprowadzenie do translatoryki
• zasady translacji
• tłumaczenie artykułów prasowych
• tłumaczenie przemówień publicznych
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
• tłumaczenie dokumentów prawnych i historycznych
K1
Teksty tłumaczonych tekstów będą dobierane na bieżąco, przy uwzględnieniu
poziomu językowego i naukowych zainteresowań studentów; oscylować będą
wokół następujących problemów,:
• wielokulturowość
• kolonizacja i ekspansja terytorialna
• problemy ludności rdzennej i mniejszości etnicznych
• choroby cywilizacyjne w krajach rozwiniętych (USA, Kanada, kraje europejskie)
• migranci i uchodźcy w USA i Kanadzie
• przemiany kulturowe
• wydarzenia polityczne
• zmiany klimatyczne i walka z ociepleniem klimatu
• turystyczne atrakcje USA i Kanady
• system edukacji w USA i Kanadzie
Moduł: MEDIA. Prowadzący: dr Rafał Kuś.

3.

Kurs obejmuje praktyczne ćwiczenia w zakresie przekładu tekstów medialnych
(począwszy od tradycyjnych materiałów prasowych, przez komunikaty
elektronicznych środków komunikowania masowego, aż do współczesnych
wytworów audiowizualnej kultury popularnej i nowych mediów). Analizowane
podczas zajęć teksty pozwolą studentom poznać specjalistyczną terminologię
stosowaną w opisach bieżących wydarzeń życia publicznego, rozbudować
istniejące zasoby słownictwa oraz poszerzyć wiedzę na temat przeszłych i
aktualnych procesów społecznych, politycznych i kulturowych w Ameryce
Północnej, a także zrozumieć istniejące między nimi zależności.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2

Problematyka kursu obejmuje ponadto zagadnienia związane z teorią translatoryki
i kontekstami kulturowymi tłumaczeń, translacją tekstów popularnonaukowych,
tłumaczeniami ﬁlmowymi i muzycznymi, lokalizacją gier wideo etc.
Teksty analizowane i tłumaczone podczas zajęć będą dobierane na bieżąco - w
zależności od aktualnych wydarzeń, zainteresowań studentów itd.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

translatorium LITERATURA: obowiązkowa obecność, czytanie lektur na
zajęcia, prezentacja na temat lektury i końcowe kolokwium pisemne;
dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim
nieobecności w semestrze. Każdą kolejną należy odpracować w formie
uzgodnionej z prowadzącymi najpóźniej tydzień przed terminem
kolokwium. 5 nieobecności oznacza niezaliczenie kursu (za wyjątkiem
nieobecności usprawiedliwionych zaświadczeniem lekarskim lub
zaświadczeniem o działalności związanej z UJ) translatorium HISTORIA,
POLITYKA, PRAWO: zaliczenie na podstawie: • kolokwiów (50% oceny):
dot. znajomości słownictwa, umiejętności tłumaczenia krótkich
wypowiedzi oraz wiedzy teoretycznej przedstawionej na zajęciach
wprowadzających. Łączny wynik z kolokwiów stanowić będzie 50% oceny
• realizacji projektu tłumaczeniowego (50% oceny): Przetłumaczenie
wybranego materiału źródłowego związanego z tematyką zajęć; do
wyboru przez samych studentów (w grupach 2- lub 3-osobowych), po
konsultacji z prowadzącym, w ramach odpowiednich kategorii (fragment
lub całość w zależności od długości tekstu): akt prawny, przemówienie,
esej, artykuł naukowy, artykuł publicystyczny, o Prezentacja wyników
zaliczenie na ocenę projektu na forum grupy, omawiająca proces tłumaczeniowy, sposób
pracy, podział zadań, największe trudności, kontekst materiału i
uzasadnienie efektu końcowego tłumaczenia o obecności o Dopuszczalne
2 nieusprawiedliwione nieobecności  Przekroczenie limitu 5
nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje skreśleniem z listy i
brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu o Odrabianie nieobecności: 
Przesłanie oryginalnego tłumaczenia tekstu wybranego przez
prowadzącego, nawiązującego do tematyki zajęć, na których student był
nieobecny  Odrabianie nieobecności najpóźniej do końca semestru •
aktywności o 5 plusów – 1 stopień w górę o 3 plusy – 0,5 stopnia w górę;
Translatorium MEDIA. Obecność Dopuszczalne są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Wszystkie inne
nieobecności muszą zostać usprawiedliwione / odrobione w sposób
wskazany przez prowadzącego. Warunki zaliczenia 40% - kolokwium
końcowe: pisemny przekład wskazanych tekstów; możliwe korzystanie ze
słowników językowych i specjalistycznych (w wersji papierowej). 40% projekt zaliczeniowy: pisemny przekład (w grupie maksymalnie
trzyosobowej) zbioru tekstów wybranych z listy wskazanej przez
prowadzącego. 20% - aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Kompozycja tekstów akademickich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.120.5cb4256ef230b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zasad tworzenia
tekstów o charakterze naukowym (przede wszystkim w zakresie nauk o polityce i administracji) i profesjonalnym.
W trakcie zajęć prowadzona jest językowa i stylistyczna analiza tekstów (zasady poprawności stylistycznej,
najczęstsze błędy językowe), omawiana jest również ich zawartość merytoryczna oraz logiczna poprawność. Kurs
stanowi wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu (spójność, kompozycja, tworzenie akapitów, przejść
pomiędzy akapitami, umiejętność wybrania rejestru językowego właściwego dla konkretnego tekstu). Studenci
poznają ponadto zasady tworzenia przypisów oraz not bibliograﬁcznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zasady tworzenia tekstów akademickich (ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień
amerykanistycznych), profesjonalnych
i dziennikarskich..

AME_K1_W07

projekt

W2

zasady merytorycznej i stylistycznej analizy i redakcji
tekstów naukowych i popularnonaukowych,
ze szczególnym uwzględnieniem tekstów z zakresu
amerykanistyki.

AME_K1_W01,
AME_K1_W07

projekt

W3

kluczowe narzędzia służące do wyszukiwania
informacji naukowej i jej krytycznej oceny.

AME_K1_W01,
AME_K1_W07

zaliczenie na ocenę

U1

brać czynny udział w dyskursie naukowym, sprawnie
wyszukując informacje i tworząc własne wypowiedzi
pisemne na tematy związane z życiem społecznym,
politycznym i kulturalnym USA.

AME_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

jasno i klarownie, zgodnie z zasadami poprawności
językowej, formułować swoje tezy i opinie.

AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

przygotować plan własnej pracy badawczej (w
zakresie studiów amerykanistycznych) oraz
przygotować teksty o charakterze akademickim.

AME_K1_U02,
AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy tekstów o charakterze akademickim
i publicystycznym, poświęconych problematyce
amerykanistycznej.

AME_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K2

działalności naukowej zgodnie z zasadami etyki
i poszanowaniem praw autorskich.

AME_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Przygotowanie prac pisemnych

45

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
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki zajęć; Cele, struktura i forma tekstu naukowego.
Swoistość nauk o polityce i administracji; Zasady tworzenia przypisów i not
bibliograﬁcznych; Korzystanie ze słowników językowych. Stylistyka. Rejestr
języka; Korzystanie z tekstów naukowych, sposób tworzenia notatek.
Streszczenie; Krytyczna analiza źródeł; między faktem a opinią. Recenzja;
Sposoby kształtowania struktury pracy naukowej, key points, planowanie pracy;
Tworzenie rozbudowanego tekstu naukowego; Teza badawcza, pytanie badawcze,
wstęp i konkluzja; Umiejętność argumentowania, prezentowanie sposobu
wnioskowania, dyskusja; Teksty stosowane w życiu zawodowym: tworzenie
profesjonalnego życiorysu i listu motywacyjnego, sprawozdanie / protokół;
Komunikacja za pomocą współczesnych mediów, profesjonalna komunikacja
elektroniczna. Netykieta; Podstawy warsztatu dziennikarskiego: tytuł, lid,
paragraf; Precyzja w komunikacji: technical writing, instrukcja.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Złożenie wymaganych prac pisemnych. Aktywność podczas
dyskusji problemowych na zajęciach. Dopuszczalne są dwie
zaliczenie na ocenę, projekt nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Ewentualne
kolejne nieobecności muszą zostać odpracowane w sposób
wyznaczony przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - student ma prawo do dwóch nieobecności, pozostałe muszą zostać zaliczone w
formie uzgodnionej z prowadzącym.

Sylabusy
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Super żołnierz (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.1585090014.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wprowadzenie do zagadnień biotechnologii, rewolucji biotechnologicznej, „wzmacniania” człowieka i ich
wykorzystania dla celów wojskowych w Stanach Zjednoczonych

C2

prezentacja i analiza różnorodnych zastosowań osiągnięć rewolucji biotechnologicznej przez amerykańskie siły
zbrojne

C3

omówienie konsekwencji społecznych i etycznych biotechnologizacji amerykańskiego super żołnierza
i pobudzenie akademickiej reﬂeksji bioetycznej nad konsekwencjami biotechnologicznego wzmacniania
i przekształcania żołnierza

C4

reﬂeksja na temat tego, na ile wizje fantastyki naukowej stają się naukową rzeczywistością

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

istotę i charakter rewolucji biotechnologicznej oraz
różne jej formy i zastosowania w sferze sił zbrojnych

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2

dylematy etyczne i ryzyko wiążące się z wdrażaniem
biotechnologii w sferze wojskowej

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W3

najważniejsze funkcje zastosowania innowacji
biotechnologicznych w amerykańskich siłach
zbrojnych

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować transformacje sił zbrojnych pod wpływem
współczesnego rozwoju naukowo-technicznego

AME_K1_U02,
AME_K1_U03

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U2

omówić najważniejsze innowacje i rozwiązania
w sferze psychofarmakologii, neurotechnologii,
cyborgizacji i inżynierii genetycznej

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U3

dokonać pogłębionej reﬂeksji nad konsekwencjami
transhumanizacji sił zbrojnych i kondycji postludzkiej

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego, krytycznego, i twórczego myślenia

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

K2

kompetentnej prezentacji treści i ich oryginalnej
naukowej analizy

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rewolucja biotech. Wielka konwergencja; Amerykańskie siły zbrojne w dobie
biotechnologii; Rekrutacja: neurobiologia i proﬁlowanie genetyczne;
Psychofamarkologiczne zarządzanie zmęczeniem: „go pills” i „no-go pills”;
Zachipowani żołnierze; Wzmacnianie przez neurostymulowanie; Egzoszkielet
bojowy, Warrior Web i TALOS; Interfejs mózg-komputer, mózg-mózg;
Rekonﬁgurowanie: modyﬁkacje genetczne?; Ratowanie rannych i medycyna
rekonﬁguracyjna; Bioniczna proteza ręki; W stronę zapobiegania PTSD; Od
fantastyki naukowej do fantastycznej nauki. Dylematy bioetyczne

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę końcową kursu składa się: ocena z egzaminu (40%) oraz
ocena z udziału w zajęciach (60%), na którą wpływa: (1)
aktywność, (2) przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz
karty pracy, (3) esej. Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania
testowe otwarte (opisowe). Obowiązkowa obecność. Dopuszczalne
dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Każda nadprogramowa
zaliczana w formie dodatkowego eseju (na temat wybrany z
zaproponowanej listy).

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność, dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności

Sylabusy
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Kultura miejska w Ameryce Łacińskiej (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.1585139426.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach kursu uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat miast, miejskiej kultury oraz miejskich studiów
kulturowych w Ameryce Łacińskiej. Celem konwersatorium jest dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz
umożliwienie dyskusji na temat historii miast, procesów urbanizacji, migracji wewnętrznych i współczesnej
miejskiej zmiany kulturowej oraz społecznej w Ameryce Łacińskiej, a także analiza wybranych przedstawień
latynoamerykańskich miast w sztuce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

różnorodne zagadnienia związane
z latynoamerykańską kulturą miejską i miejskimi
studiami kulturowymi.

AME_K1_W02,
AME_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

związki pomiędzy manifestacjami kultury miejskiej
a procesami społecznymi, politycznymi
i ekonomicznymi.

AME_K1_W02,
AME_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opisać i zanalizować procesy urbanizacyjne
w Ameryce Łacińskiej.

AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

zidentyﬁkować najważniejsze zjawiska i procesy
w obrębie latynoamerykańskiej kultury miejskiej.

AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

wykorzystać nabytą wiedzę do analizy najnowszych
zjawisk w obrębie latynoamerykańskiej kultury
miejskiej.

AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4

dostrzec podobieństwa i różnice pomiędzy procesami
i manifestacjami kultury miejskiej w różnych częściach
świata.

AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

AME_K1_K01,
AME_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizy zagadnień współczesnej kultury miasta
i krytycznej ich oceny.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

45

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wprowadzenie do latynoamerykańskich studiów miejskich; 2. Historia rozwoju
miast w Ameryce Łacińskiej; 3. Latynoamerykańskie mega-miasta; 4. Nieformalne
(popularne) osiedla w Ameryce Łacińskiej; 5. Przestrzenne i społeczne podziały w
latynoamerykańskich miastach; 6. Miejska przestrzeń publiczna w Ameryce
Łacińskiej; 7. Społeczeństwo obywatelskie w latynoamerykańskich miastach; 8.
Latynoamerykańskie programy miejskich polityk kulturowych; 9. Miasto
rzeczywiste i wyobrażone: Lima; 10. Miasto rzeczywiste i wyobrażone: Mexico
City; 11. Miasto rzeczywiste i wyobrażone: Buenos Aires.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, prezentacja

Obecność (2 możliwe nieobecności) i aktywność podczas
zajęć (25%), prezentacja (25%) i kolokwium końcowe (50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Kanada vs. USA (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.5cb4256c539ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem niniejszego kursu jest przekazanie wiedzy ma temat najważniejszych różnic pomiędzy Kanadą a USA.
Wnikliwa analiza i naukowa dyskusja na zajęciach opierać się będzie na zestawieniu amerykańskich
i kanadyjskich zagadnień historycznych, społecznych, politycznych, prawnych i kulturowych. Dyskusje skupiać się
będą na różnicach ideologicznych, ﬁlozoﬁcznych, społecznych pomiędzy Kanadą a USA, które wywodzą się
jeszcze z czasów początkowej fazy budowania państwowości amerykańskiej (Deklaracji Niepodległości, Rewolucji
Amerykańskiej, Konstytucji), a które spowodowały to, że obydwa te państwa obrały całkowicie inną drogę
budowania swojej państwowości, tożsamości, modelu społecznego i politycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student rozumie różnice i podobieństwa politycznoideologiczne, ﬁlozoﬁczne, historyczne pomiędzy
Kanadą a USA

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

student rozumie, jak odmienne drogi budowania
państwowości w USA i Kanadzie przekładają się
na współczesne różnice między tymi państwami

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W3

podstawy ustrojów politycznych, modelów tożsamości
politycznej i integracji społecznej w USA i Kanadzie.

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

U1

wskazać na podstawowe różnice i podobieństwa
polityczno-ideologiczne, prawne, ﬁlozoﬁczne,
historyczne pomiędzy Kanadą a USA i wyjaśnić ich
przyczyny

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

U2

dostrzec korelację pomiędzy historycznym rozwojem
polityczno-społecznym Kanady i USA a obecnymi
podobieństwami i różnicami (geo)politycznymi,
ustrojowymi, kulturowo-społecznymi pomiędzy tymi
obydwoma krajami.

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

U3

prawidłowo zidentyﬁkować i zdeﬁniować podstawowe
elementy konstytuujące tożsamości polityczno-prawne
i kulturowo-społeczne Kanady i USA.

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

K1

student gotowy jest do analitycznej dyskusji publicznej AME_K1_K01,
o historii i współczesności politycznej
AME_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

K2

student gotowy jest do krytycznego odbioru
informacji, zestawiania faktów, analizy porównawczej

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

AME_K1_K01,
AME_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

60

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia - rewolucja v. ewolucja, ideologizacja historii i bohaterów; Polityka i ustrój
- monarchia v. republikanizm; Prawo i wolności obyw. - kolektywizm v.
indywidualizm; Demograﬁa, języki; Ludność rodzima; Religijność - etos
protestancki, instytucjonalizm rel.; Wielokulturowość, interkulturowość v. melting
pot, Model gospodarczy - interwencjonizm, państwo opiekuńcze v. wolny rynek,
Kultura - ekspansja v. protekcjonizm, Wybrane problemy społ. i sposoby ich
rozwiązywania

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Końcowy egzamin - w formie pisemnej, testowo-opisowej (pytania
jednokrotnego wyboru, uzupełnianie luk, jedno pytanie otwarte) z
wiedzy przekazanej w trakcie zajęć oraz zaczerpniętej z dyskutowanej
na zajęciach literatury przedmiotu. Egzamin poprawkowy może mieć
formę ustną. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione zwolnieniem
lekarskim nieobecności w semestrze. Każdą kolejną należy odpracować
w formie uzgodnionej z prowadzącymi najpóźniej tydzień przed
terminem kolokwium. 5 nieobecności oznacza niezaliczenie kursu (za
wyjątkiem nieobecności usprawiedliwionych zaświadczeniem lekarskim
lub zaświadczeniem o działalności związanej z UJ). Aktywność aktywny udział w dyskusjach na zajęciach podnosi ocenę o 0,5 stopnia
(minimum 5 plusów). Wlicza się w tę pulę także zaliczenie zadań
elearningowych, w przypadku gdy zajęcia będą prowadzone
asynchronicznie. Szczególnej ocenie podlegać będzie przygotowanie do
zajęć, tj. przeczytanie zadanych tekstów, jak również rzeczowy i
ugruntowany w przestudiowanych lekturach udział w dyskusji w trakcie
zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Diaspora niemiecka w Ameryce Północnej (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.1585138865.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat mało znanej, choć najliczniejszej amerykańskiej zbiorowości imigracyjnej; jej
dziejów i przeobrażeń.

C2

Przeprowadzenie debaty na temat mechanizmów procesów amerykanizacji na przykładzie grupy niemieckoamerykańskiej.

C3

Wskazanie studentom źródeł do realizacji projektów dotyczących imigracji do USA, procesów amerykanizacji oraz
ewolucji stosunków etnicznych w tym kraju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

146 / 261

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma wiedzę o mechanizmach rządzących
procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi
w USA oraz o ich konsekwencjach

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W05,
AME_K1_W08

prezentacja

W2

w stopniu zaawansowanym metodologię badań
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem metod
i technik stosowanych w studiach migracyjnych
i etnicznych, odnoszących się do procesów
zachodzących w Ameryce Północnej.

AME_K1_W01,
AME_K1_W07

prezentacja

W3

student zna dzieje imigracji niemieckiej do Ameryki
Północnej oraz przeobrażenia zbiorowości etnicznej

AME_K1_W05,
AME_K1_W08

egzamin pisemny

W4

student dysponuje wiedzą na temat głównych
instytucji powołanych przez imigrantów niemieckich
w USA oraz ich ewolucji

AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny

U1

(na przykładzie wybranej grupy etnicznej) dostrzegać
procesy zmian społecznych oraz ich wpływ
na przebieg procesów migracji oraz przeobrażenia
etniczności

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U04

prezentacja

U2

prawidłowo analizować przeobrażenia
wielokulturowego społeczeństwa imigracyjnego

AME_K1_U04,
AME_K1_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

student jest społecznie wrażliwy na problemy
związane z podziałami etnicznymi

AME_K1_U04,
AME_K1_U07

prezentacja

U4

dokonać selekcji źródeł i krytycznie analizować
przeobrażenia amerykańskich stosunków etnicznych

AME_K1_U02,
AME_K1_U04,
AME_K1_U06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotowy do sformułowania problematyki
badawczej w zakresie przeobrażeń amerykańskiej
etniczności

AME_K1_K02,
AME_K1_K03

prezentacja

K2

student jest gotowy do przeprowadzenia projektu
badawczego w zespole

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K03

prezentacja

K3

student jest gotowy do zdiagnozowania problemu
społecznego, wynikającego ze skomplikowanych
stosunków etnicznych i rasowych oraz
do zaproponowania interpretacji oraz rozwiązania

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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przygotowanie projektu

30

analiza źródeł historycznych

20

konsultacje

28

uczestnictwo w egzaminie

2

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.

Dzieje niemieckiej imigracji.

W1, W2, U1, K3

2.

Wybrane skupiska grupy niemieckiej: Milwaukee, Nowy Jork, Chicago, Filadelﬁa.

W1, W3, U1, U4, K3

3.

Zróżnicowanie wewnętrzne grupy niemiecko-amerykańskiej (różnice regionalne,
orientacje światopoglądowe).

W1, W3, U1, U3, K3

4.

Nietypowe środowiska w grupie niemiecko-amerykańskiej: Russian Germans,
Amisze, małe wspólnoty (komuny) religijne.

W1, W3, U3, U4, K3

5.

Przeobrażenia instytucji i organizacji niemiecko-amerykańskich.

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

6.

Relacje z innymi grupami etnicznymi oraz procesy amerykanizacji.

W1, W3, W4, U1, U3, K1,
K2, K3

7.

Źródła do badań nad diasporą niemiecką w Ameryce Północnej.

W2, U2, U4, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obecność na zajęciach, przygotowanie w zespole i
egzamin pisemny, prezentacja przedstawienie prezentacji, pozytywny wynik egzaminu
pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
kurs fakultatywny, otwarty dla wszystkich chętnych

Sylabusy
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Etniczność w ﬁlmie dokumentalnym (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.1585139035.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest analiza i interpretacja wybranych ﬁlmów dokumentalnych, które zostały tak dobrane by
przedstawiały różne aspekty i wymiary zjawisk etnicznych. W trakcie zajęć studenci oglądając różnego typu ﬁlmy
dokumentalne będą mogli zapoznać się nie tylko z prezentowaną w nich problematyką ale także, ze sposobami
konstruowania obrazu grup etnicznych i szerzej problematyki etnicznej. W trakcie dyskusji na temat ﬁlmów będą
mogli nauczyć się jak wykorzystać pojęcia i teorie dotyczące etniczności do analizy i interpretacji oglądanych
obrazów, które stanowią teksty kulturowe. Ponieważ ﬁlm dokumentalny nie jest odzwierciedleniem „realnej,
obiektywnej rzeczywistości” studenci będą mogli się zapoznać ze strategiami wytwarzania i nadawania
autentyczności w oglądanych ﬁlmach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w zaawansowanym stopniu historyczne i aktualne
procesy etniczne, ich społeczny, polityczny oraz
kulturowy wymiar.

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W05

esej

W2

mechanizmy rządzące dawnymi i współczesnymi
procesami migracyjnymi oraz rolę etniczności w życiu
migrantów i podtrzymywaniu grupowej odrębności.

AME_K1_W02,
AME_K1_W08

esej

W3

sposoby konstruowania obrazu grup etnicznych
i szerzej problematyki etnicznej w ﬁlmie
dokumentalnym.

AME_K1_W07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

w oglądanych na zajęciach ﬁlmach identyﬁkować
i wyjaśniać szeroko rozumiane procesy etniczne i ich
polityczne, kulturowe i społeczne aspekty.

AME_K1_U02,
AME_K1_U04,
AME_K1_U06

esej

U2

brać czynny udział w dyskusjach dotyczących
bieżących wydarzeń oraz dylematów społecznopolitycznych związanych różnorodnymi zjawiskami
etnicznymi.

AME_K1_U03,
AME_K1_U04

esej

U3

prawidłowo identyﬁkować i wyjaśniać zjawiska oraz
procesy etniczne posługując się przy tym naukową
terminologią, używaną w studiach nad etnicznością.

AME_K1_U02,
AME_K1_U06

esej

AME_K1_K05

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru i analizy prezentowanych
na zajęciach ﬁlmów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do zajęć

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie projektu

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

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

W trakcie wykładu będą analizowane i interpretowane ﬁlmy dokumentalne, które
będą dotyczyły szeroko rozumianej problematyki
etnicznej. Poszczególne ﬁlmy są poświęcone konﬂiktom etnicznym, uprzedzeniom,
stereotypom i dyskryminacji na tle etnicznym, problematyce migracji, uchodźców W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
i migracji ekonomicznych, przesiedleniom, etnicznej tożsamości a także wojnom i
czystkom etnicznym, prześladowaniom i ludobójstwu, etnicznej historii
konstruowanej przez odrębne wspólnoty pamięci, sytuacji mniejszości etnicznych i
narodowych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalna jest nieobecność na dwóch zajęciach), aktywne
uczestnictwo w dyskusji na temat prezentowanych ﬁlmów, oraz napisanie
eseju (z odwołaniem do literatury) na temat wybranego dokumentu
dotyczącego szeroko rozumianych zjawisk etnicznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na konwersatorium jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności, każda kolejna musi zostać zaliczona w
formie uzgodnionej z prowadzącym. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.

Sylabusy
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Film amerykański (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.1585138745.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z głównymi nurtami rozwoju przemysłu ﬁlmowego w USA.

C2

Celem kursu jest zapoznanie studentów z głównymi narzędziami potrzebnymi do rozumienia i interpretacji dzieł
ﬁlmowych.

C3

Celem kursu jest zapoznanie studentów z motywami kulturowymi, symbolami, ikonami funkcjonującymi
w amerykańskiej sztuce ﬁlmowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma pogłębioną wiedze na temat genezy
i rozwoju struktur przemysłu ﬁlmowego, technologii
i sztuki ﬁlmowej w USA.

AME_K1_W03,
AME_K1_W04

projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W2

student zna różnorodne teorie społeczne i kulturowe
związane z przemysłem i sztuką ﬁlmową w USA.

AME_K1_W02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W3

student posiada szeroką wiedzę na temat roli
i znaczenia ﬁlmu i instytucji ﬁlmowych
w współczesnych społeczeństwach amerykańskich.

AME_K1_W04,
AME_K1_W05

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U1

student prawidłowo analizuje i wyjaśnia rozmaite
zjawiska społeczne i kulturowe charakterze ﬁlmowym,
oraz oddziaływanie ﬁlmu na takie zjawiska społecznokulturowe

AME_K1_U02,
AME_K1_U06

projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U2

student wykorzystuje szeroką wiedze teoretyczną
do analizy i zrozumienia fenomenów kulturowych
o charakterze ﬁlmowym.

AME_K1_U06

projekt, egzamin
pisemny / ustny

U3

student analizuje w sposób pogłębiony złożone relacje
AME_K1_U04,
społeczeństwa amerykańskiego ze sztuką ﬁlmową np.
AME_K1_U06,
kwestie odbioru dzieła ﬁlmowego, wpływu ﬁlmu na styl
AME_K1_U08
życie etc.

Umiejętności – Student potraﬁ:

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do pracy w instytucjach
społecznych w których przydatna jest znajomość
funkcjonowania przemysłu ﬁlmowego oraz procesów,
które teksty ﬁlmowe generują.

AME_K1_K01,
AME_K1_K05

projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do zajęć

33

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia ﬁlmu amerykańskiego będzie omawiana z uwzględnieniem trzech
podstawowych czynników wpływających na kształt sztuki ﬁlmowej, to
jest:tendencji estetycznych, rozwoju technologicznego oraz zmian ekonomicznych
i społecznych, które w poszczególnych okresach amerykańskiej historii mocno
wpływały na treść i formę sztuki ﬁlmowej. Epoka przedkinowa i początki kina w
USA, Kino nieme; Hollywood a Wielki kryzys; Miedzy eskapizmem a realizmem,
Złote lata Hollywood; Wpływy europejskie w amerykańskiej sztuce ﬁlmowej;
Polityka a ﬁlm - lata 70. i 80.;Zmiany języka ﬁlmu- od kina stylu zerowego do kina
postmodernizmu;Kino Afro-Amerykanów; amerykańskie kino niezależne.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe,
dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie projektu ﬁlmowego w
zespole, samodzielne przygotowanie i przedstawienie
prezentacji oraz napisanie egzaminu pisemnego w formie eseju
na wybrane dwa zagadnienia z obszaru omawianej na
zajęciach problematyki. Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa. Dopuszczalna ilość nieobecności - 2.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien znać język angielski co najmniej na poziomie B2, aby móc czytać ze zrozumieniem zadane teksty.

Sylabusy
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Malarstwo amerykańskie od czasów kolonialnych do początku XX wieku
(KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.1585139074.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z jak najszerszym przedmiotowo zakresem sztuki amerykańskiej
od czasów kolonialnych aż po czasy współczesne.

C2

Celem zajęć jest także wykształcenie wśród studentów zdolności do samodzielnej analizy i interpretacji dzieła
artystycznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kontekst powstawania malarstwa amerykańskiego

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W05

projekt

AME_K1_U02,
AME_K1_U06

projekt

AME_K1_K01

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

osadzić nurty i szkoły malarskie w szerszym
kontekście kulturowym, czy przemian społecznych
i ekonomicznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy przemian w sztuce amerykańskie
w kontekście przemian kulturowych , społecznych,
ekonomicznych i politycznych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

55

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

55

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.

prapoczątki malarstwa kolonialnego - anonimowi Limner Painters

W1, U1, K1

2.

Robert Feek, Joseph Blackburn, John Wollaston - w stronę portretów
reprezentacyjnych

W1, U1, K1

3.

John Singleton Copley - w poszukiwaniu narodowej tożsamości

W1, U1, K1

4.

Gilbert Stuart - tworzenie mitu

W1, U1, K1

5.

Folk art - merkantylne podstawy sztuki

W1, U1, K1

6.

Amerykanie w Paryżu (Whistler, Cassat, Sargent)

W1, U1, K1

7.

Importowany modernizm

W1, U1, K1

8.

ashcan school

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie i przedstawienie na zajęciach 10 minutowego projektu
dotyczącego jednego dzieła malarskiego (wybór musi zostać uprzednio
uzgodniony z prowadzącym)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy etykiety
akademickiej (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.1585139053.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs niniejszy ma charakter dwutorowy. Jego uczestnicy będą zdobywali zarówno praktyczne umiejętności
z zakresu przygotowania pism i dokumentów urzędowych funkcjonujących w obiegu uniwersyteckim jak również
będą mieli okazję pogłębienia znajomości zasad dobrego tonu obowiązujących w przestrzeni akademickiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

przeszłe i aktualne procesy społeczne i polityczne oraz
zjawiska kulturowe w państwach Ameryki Północnej
oraz istniejące między nimi zależności.

AME_K1_W03,
AME_K1_W05,
AME_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

potraﬁ analizować zachowania społeczne i kulturowe
w życiu publicznym społeczeństw amerykańskich.

AME_K1_W01,
AME_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

zasady ochrony własności intelektualnej
i przemysłowej oraz prawa autorskiego.

AME_K1_W03,
AME_K1_W09

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ analizować zachowania społeczne i kulturowe
w życiu publicznym społeczeństw amerykańskich

AME_K1_U02,
AME_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

potraﬁ posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
wymaganym przez Europejski System Opisu
Kształcenia Językowego.

AME_K1_U06,
AME_K1_U08

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K1

wdrażania nabytej wiedzy w życiu publicznym, w tym
zawodowym.

AME_K1_K01,
AME_K1_K03,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

krytycznego obioru i analizy komunikowanych mu
treści.

AME_K1_K03,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

50

analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania rozmaitych pism i dokumentów
urzędowych funkcjonujących w obiegu uniwersyteckim:
komunikacja pisemna i telefoniczna; pisma oﬁcjalne, podania, kwestionariusze,
życiorys, list motywacyjny, poprawna kompozycja e-maila.

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

Pogłębienie znajomości zasad dobrego tonu obowiązujących w przestrzeni
akademickiej, zasady funkcjonowania w społeczeństwie wieloetnicznym i
wielokulturowym.
2.

Savoir-vivre - historia i współczesność; zasady kurtuazji - tytułowanie, zasady
pierwszeństwa; język - kultura języka i znajomość norm językowych; netykieta i
dobre obyczaje w mediach społecznościowych; etykieta stroju i zachowania w
sytuacjach oﬁcjalnych - wizerunek własny, wizytówki, stroje oﬁcjalne, przyjęcia.
Praca nad umiejętnością autoprezentacji - elevator pich, prezentacja
mulitimedialna.

3.

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

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metoda sytuacyjna, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę końcową składają się: ocena z testu 50% oraz oceny z
prac pisemnych i prezentacji przygotowywanych w języku polskim i
angielskim (50%). Test może zostać przeprowadzony w formie
pisemnej bądź przy pomocy jednej z platform nauczania zdalnego.
W trakcie trwania semestru student zobowiązany jest przygotować i
oddać w terminie wymagane prace pisemne oraz wygłosić
prezentację. Prowadzący ocenia je pod względem poprawności
językowej oraz zawartości merytorycznej. Uczestnictwo w zajęciach
jest obowiązkowe - student ma prawo do dwóch nieobecności bez
podania przyczyny. Część zajęć może być realizowanych przy
pomocy platformy nauczania zdalnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Sylabusy
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Amerykańska muzyka popularna I (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.1586180066.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat wczesnej historii amerykańskiej muzyki popularnej (od połowy XIX wieku do końca
lat 1960.) w kontekście specyﬁki społecznej i kulturowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

C2

Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy tekstów kultury w kontekście amerykańskiej historii, tamtejszego
społeczeństwa czy polityki.

C3

Przybliżenie relacji między muzyką a historią kulturalną i społeczną USA, a także między rozwojem
technologicznym a początkami tamtejszego przemysłu muzycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejsze wątki w historii amerykańskiej muzyki
popularnej w kontekście procesów społecznych,
politycznych, prawnych, historycznych
i ekonomicznych, zachodzących w Stanach
Zjednoczonych.

AME_K1_W03,
AME_K1_W05,
AME_K1_W09

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin

W2

rolę muzyki popularnej w kształtowaniu narodu
amerykańskiego oraz jej wpływ na inne gałęzie sztuki.

AME_K1_W03,
AME_K1_W05

egzamin

U1

zanalizować rolę amerykańskiej muzyki popularnej
w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, politycznej
i społecznej, jak również zbadać relacje pomiędzy
muzyką a społeczeństwem.

AME_K1_U01,
AME_K1_U02

esej, egzamin

U2

analizować historyczne teksty kultury w kontekście
współczesnych trendów kulturowych w USA
i dostrzegać relacje między obydwoma.

AME_K1_U03

esej, egzamin

U3

samodzielnie dokonać analizy utworów muzycznych
w kontekście szeroko pojętej kultury amerykańskiej
i procesów społeczno-politycznych w USA.

AME_K1_U06,
AME_K1_U08

zaliczenie pisemne, esej

K1

wykorzystania swojej specjalistycznej,
interdyscyplinarnej wiedzy na temat muzyki
amerykańskiej, co przygotowuje studenta do pracy
w zawodzie dziennikarza, eksperta w dziedzinie
kultury amerykańskiej lub krytyka muzycznego.

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K03,
AME_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

K2

podjęcia dalszej nauki i akademickiego
wyspecjalizowania w tej dziedzinie amerykańskiej
muzyki popularnej, wykorzystując bazę
kulturoznawczą, amerykanistyczną czy geograﬁczną.

AME_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

25

Przygotowanie prac pisemnych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

55

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Warsztat z dziennikarstwa muzycznego.
2. Wczesna amerykańska muzyka rozrywkowa i jej źródła (1850 – 1900).
3. Rozwój przemysłu muzycznego i podstawowych gatunków muzycznych (1900 –
1945).
4. Tradycja, bunt i kontrowersje lat 50. (1945 – 1960).
5. Rozwój, dywersyﬁkacja i kulturowe znaczenie lat 60. (1960 – 1969).
6. Amerykańskie sceny muzyczne (1920 – 1969).
7. Wczesna amerykańska muzyka popularna we współczesnych USA (2010 –
teraz).

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
esej, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia kursu wymagana jest regularna obecność na zajęciach –
obecność jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Każdą
kolejną nieobecność należy odrobić poprzez przesłanie stosownej
pracy, skonsultowanej uprzednio z prowadzącym. Nieobecności
można odrabiać najpóźniej do dnia poprzedzającego datę pierwszego
terminu egzaminu z modułu. Przekroczenie limitu 7 nieobecności
skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu, chyba, że student
przedstawi zwolnienie lekarskie – w takim przypadku student ma
możliwość zaliczenia po przedłożeniu dodatkowej pracy zadanej przez
prowadzącego. Zaliczenie zdobywa się na podstawie recenzji
albumów muzycznych przygotowanych indywidualnie przez studenta;
kolokwiów, sprawdzających znajomość albumów muzycznych oraz
egzaminu z treści zajęć i tekstów obowiązkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak formalnych wymagań wstępnych. Mile widziana wiedza na temat podstawowej terminologii muzycznej jak
improwizacja, skala, tempo, rytm, metrum, gatunek muzyczny oraz podstawowa wiedza z historii USA.

Sylabusy
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Amerykańska muzyka popularna II (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.1586180109.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat współczesnej historii amerykańskiej muzyki popularnej (od końca lat 1960.
do teraźniejszości) w kontekście specyﬁki społecznej i kulturowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

C2

Wykształcenie umiejętności analitycznego podejścia do współczesnych trendów artystycznych z naciskiem na te
o charakterze muzycznym.

C3

Wyjaśnienie funkcjonowania współczesnego przemysłu muzycznego pod kątem technologicznym, politycznym,
ekonomicznym czy społecznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejsze wątki we współczesnej historii
amerykańskiej muzyki popularnej w kontekście
procesów społecznych, politycznych, prawnych,
historycznych i ekonomicznych, zachodzących
w Stanach Zjednoczonych.

AME_K1_W03,
AME_K1_W05,
AME_K1_W09

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin

W2

rolę muzyki popularnej we współczesnej historii
Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz jej wpływ na inne
gałęzie sztuki.

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W05

egzamin

U1

zanalizować rolę amerykańskiej muzyki popularnej
w odniesieniu do współczesnej sytuacji ekonomicznej,
politycznej i społecznej, jak również zbadać relacje
pomiędzy muzyką a społeczeństwem.

AME_K1_U01,
AME_K1_U02

esej, egzamin

U2

krytycznie analizować teksty kultury w kontekście
współczesnych trendów kulturowych w USA
i dostrzegać relacje między obydwoma.

AME_K1_U01,
AME_K1_U03

esej, egzamin

U3

samodzielnie dokonać analizy utworów muzycznych
w kontekście szeroko pojętej kultury amerykańskiej
i procesów społeczno-politycznych w USA.

AME_K1_U06,
AME_K1_U08

zaliczenie pisemne, esej

K1

wykorzystania swojej specjalistycznej,
interdyscyplinarnej wiedzy na temat współczesnej
muzyki amerykańskiej, co przygotowuje studenta
do pracy w zawodzie dziennikarza, eksperta
w dziedzinie kultury amerykańskiej lub krytyka
muzycznego.

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K03,
AME_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

K2

podjęcia dalszej nauki i akademickiego
wyspecjalizowania w tej dziedzinie amerykańskiej
muzyki popularnej, wykorzystując bazę
kulturoznawczą, amerykanistyczną czy geograﬁczną.

AME_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie prac pisemnych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

65

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wczesna historia amerykańskiej muzyki popularnej (1850 - 1970).
2. Świadomość polityczna i komercyjna lat 70. (1970 – 1980).
3. Popularność i podziemie lat 80. (1980 – 1990).
4. Przełomowe współczesne gatunki muzyczne (1975 – 1995).
5. Komercyjny bunt i wielki pop (1985 – 2000).
6. Przemysł muzyczny a rewolucja informacyjna (2000 - 2010).
7. Amerykańska muzyka popularna w nowych realiach (2010 – teraz).
8. Muzyka we współczesnych Stanach Zjednoczonych (2020 – teraz).

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
esej, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia kursu wymagana jest regularna obecność na zajęciach –
obecność jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Każdą
kolejną nieobecność należy odrobić poprzez przesłanie stosownej
pracy, skonsultowanej uprzednio z prowadzącym. Nieobecności
można odrabiać najpóźniej do dnia poprzedzającego datę pierwszego
terminu egzaminu z modułu. Przekroczenie limitu 7 nieobecności
skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu, chyba, że student
przedstawi zwolnienie lekarskie – w takim przypadku student ma
możliwość zaliczenia po przedłożeniu dodatkowej pracy zadanej przez
prowadzącego. Zaliczenie zdobywa się na podstawie recenzji
albumów muzycznych przygotowanych indywidualnie przez studenta;
kolokwiów, sprawdzających znajomość albumów muzycznych oraz
egzaminu z treści zajęć i tekstów obowiązkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu "Amerykańska muzyka popularna I" lub wykazanie się znajomością treści przedstawionych w ramach tego
kursu. W razie chęci zapisu na kurs bez zaliczenia kursu "Amerykańska muzyka popularna I", należy wcześniej skontaktować
się z prowadzącym. Zapis będzie możliwy wyłącznie w przypadku dostępnych miejsc oraz wykazania się znajomością treści,
wynikających z pierwszej części kursu w formie ustalonej indywidualnie z potencjalnym uczestnikiem kursu.

Sylabusy
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Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.1585091334.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student posiada wiedzę i umiejętności pozwalające analizować zagadnienia dotyczące współpracy rozwojowej, jej
historii, najważniejszych aktorów w niej uczestniczących, form współpracy i jej efektywności ze szczególnym
uwzględnieniem współpracy w Ameryce Łacińskiej/oferowanej przez państwa regionu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

terminologię dotyczącą współpracy rozwojowej oraz
najważniejsze instytucje państw oraz organizacji
zaangażowanych we współpracę rozwojową.

AME_K1_W02

projekt, prezentacja

W2

historię rozwoju instytucji pomocy rozwojowej oraz
zmieniających się koncepcji pomocy rozwojowej.

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W07

projekt, prezentacja

W3

współczesne trendy wyróżniające tę formę współpracy
między państwowymi i niepaństwowymi aktorami
międzynarodowymi.

AME_K1_W04,
AME_K1_W05,
AME_K1_W07

projekt, prezentacja

W4

główne dyskursy dotyczące współpracy rozwojowej.

AME_K1_W04,
AME_K1_W05

projekt, prezentacja

U1

wykorzystać bezpłatne i dostępne online bazy danych
do analizy i oceny proﬁlu dawców i biorców
współpracy rozwojowej, wysokości środków pomocy
i form współpracy.

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U05

projekt, prezentacja

U2

zastosować uzyskaną wiedzę do krytycznej analizy
zjawisk politycznych, gospodarczych i społecznych
powiązanych z problematyką współpracy rozwojowej.

AME_K1_U01,
AME_K1_U05,
AME_K1_U06

projekt, prezentacja

U3

dokonać krytycznej analizy praktyk pomocowych
oferowanych przez różne podmioty.

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U05,
AME_K1_U06

projekt, prezentacja

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w dyskusjach na temat efektywności
współpracy rozwojowej i współczesnych trendów
w niej zachodzących.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

20

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wprowadzenie do problematyki współpracy rozwojowej: podstawowe pojęcia,
aktorzy, w tym organizacje międzynarodowe.
Współpraca rozwojowa jako dyskurs.
Koncepcje współpracy rozwojowej.
Historia współpracy rozwojowej.

1.
Tradycyjni i nietradycyjni dawcy/partnerzy współpracy międzynarodowej.

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

Formy współpracy międzynarodowej.
Zagadnienie efektywności współracy rozwojowej.
Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej. Państwa Ameryki Łacińskiej jako
dawcy współpracy rozwojowej - analiza wybranych przypadków.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest aktywność podczas zajęć i przygotowanie
projektu grupowego prezentowanego pod koniec semestru oraz
projekt, prezentacja
dodatkowe drobne projekty w trakcie semestru. Dopuszczalne są dwie
nieobecności nieusprawiedliwione.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju ze szczególnym
uwzględnieniem regionu Ameryki Łacińskiej.

Sylabusy
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Psychologia amerykańskiego wyborcy (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.1585091396.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kształcenia jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat najważniejszych psychologicznych
charakterystyk amerykańskich wyborców oraz umiejętności analizowania amerykańskiej sceny politycznej pod
kątem różnic psychologicznych elektoratów głównych partii politycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma wiedzę na temat psychologicznych
i socjologicznych czynników zaangażowania i bierności
politycznej

AME_K1_W02,
AME_K1_W05

egzamin pisemny

W2

Student ma wiedzę na temat historii badań nad
zachowaniami wyborczymi w Stanach Zjednoczonych
Ameryki

AME_K1_W03,
AME_K1_W05

egzamin pisemny

W3

Student zna wybrane teorie psychologiczne
wyjaśniające skłonność do nabywania, utrzymywania
się i zmiany poglądów politycznych i preferencji
politycznych wyborców amerykańskich, zwłaszcza
konserwatyzmu i liberalizmu

AME_K1_W02,
AME_K1_W05

egzamin pisemny, esej

W4

Student zna podstawowe teorie stereotypów
i uprzedzeń oraz badania nad wpływem seksizmu,
wiekizmu i rasizmu na zachowania wyborcze
Amerykanów

AME_K1_W02,
AME_K1_W05

egzamin pisemny

W5

Student zna teorię fundamentów moralnych
i znaczenie moralności dla zachowań wyborców
amerykańskich

AME_K1_W02,
AME_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ interpretować różnice w wynikach
wyborów w USA w kategoriach różnic
psychologicznych poszczególnych grup wyborców

AME_K1_U01,
AME_K1_U02

esej

U2

Student potraﬁ prognozować różnice w poparciu
kandydatów w wyborach amerykańskich na podstawie
znanych sobie teorii psychologicznych i badań

AME_K1_U01,
AME_K1_U02

esej

U3

Student posługuje się przedmiotowym językiem
psychologii polityki

AME_K1_U02

egzamin pisemny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość konieczności doskonalenia
wiedzy i umiejętności w zakresie uwarunkowań decyzji
politycznych i zachowań wyborczych.

AME_K1_K01

egzamin pisemny, esej

K2

Student ma świadomość znaczenia czynników
psychologicznych dla wyjaśniania zachowań
wyborczych.

AME_K1_K01

egzamin pisemny, esej

K3

Student jest gotowy do krytycznej dyskusji nad
psychologicznymi uwarunkowaniami zachowań
wyborczych w USA

AME_K1_K05

egzamin pisemny, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Podczas zajęć poruszone zostaną, między innymi, następujące zagadnienia:
- Czynniki zaangażowania i bierności politycznej
- Modele zachowań wyborczych i decyzji wyborczych
- Społeczna charakterystyka elektoratów partyjnych w USA
- Nabywanie przekonań politycznych i preferencji politycznych w świetle teorii
psychologii polityki
- Trwałość identyﬁkacji partyjnej w USA w świetle badań szkoły Michigan i innych
- Konserwatyzm i liberalizm oraz poparcie polityczne w świetle dyspozycyjnych i
sytuacyjnych teorii wrogości międzygrupowej

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

- Konserwatyzm i liberalizm w świetle badań neuronauki i związki z głosowaniem
na Republikanów i Demokratów
- Autorytaryzm i orientacja na dominację społeczną jako czynniki preferencji
partyjnych w USA
- Myślenie spiskowe a postawy polityczne Amerykanów
- Konserwatyzm, liberalizm i libertarianizm w świetle teorii fundamentów
moralnych
- Wpływ rasizmu, seksizmu i wiekizmu na zachowania wyborcze Amerykanów
- Dehumanizacja przeciwników politycznych

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu odbywa się dwustopniowo: [1] egzamin
składający się z pytań jednokrotnego wyboru oraz pytań uzupełnień
[50%]; esej [50%]. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
egzamin pisemny, esej obecność na przynajmniej 85% zajęć. Do oceny wykorzystywana jest
standardowa skala ocen. Egzaminy odbywają się zgodnie z terminami
sesji egzaminacyjnych. Po uzgodnieniu ze studentami możliwa
organizacja zaliczeń na platformach MS Temas lub Pegaz.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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American Dream (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.1586180287.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną na temat poszczególnych aspektów pojęcia American Dream

C2

nabycie studentów umiejętności i metod analizy zjawiska American Dream

C3

nauczenie uczestników kursu efektywnej komunikacji, odpowiedzialności za grupę oraz pracy w zespole

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

genezę pojęcia American Dream

AME_K1_W02

kazus
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W2

ramy zjawiska American Dream w ujęciu naukowym
i postrzeganiu potocznym

AME_K1_W01,
AME_K1_W07

kazus

W3

różnice w rozumieniu fenomenu American Dream
przez poszczególne grupy społeczne ze względu
na różnice społeczno-ekonomiczne

AME_K1_W05

prezentacja

W4

symboliczne znaczenie analizowanego zjawiska dla
postrzegania USA przez obywateli innych państw

AME_K1_W05

kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zjawisko American Dream w ujęciu
historycznym i współczesnym

AME_K1_U02,
AME_K1_U06

kazus

U2

badać fenomen American Dream w oparciu o dane
statystyczne i wskaźniki ilościowe

AME_K1_U03,
AME_K1_U06

kazus, prezentacja

U3

wskazać w jakim stopniu zakorzenione
w społeczeństwie amerykańskim dążenie
do odniesienia sukcesu determinuje awans społeczny

AME_K1_U02,
AME_K1_U04

kazus

U4

dostrzegać negatywne aspekty American Dream

AME_K1_U02,
AME_K1_U06

prezentacja

U5

przedstawić perspektywy American Dream w XXI
wieku

AME_K1_U03,
AME_K1_U06

prezentacja

U6

pracując w grupie, zarządzać organizacją zadań
wykonywanych przez różnych jej członków

AME_K1_U06

kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania i inicjowania praca w zespole

AME_K1_K03,
AME_K1_K05

kazus

K2

przejmowania odpowiedzialności za grupę

AME_K1_K02,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

kazus

K3

AME_K1_K01,
efektywnego komunikowania i prezentowania wyników
AME_K1_K02,
swoich dociekań
AME_K1_K03

kazus, prezentacja

K4

konstruktywnego krytykowania wypowiedzi innych
członków grupy oraz odpowiadania na ich krytykę

kazus

AME_K1_K04,
AME_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

rozwiązywanie kazusów

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Kurs będzie realizowany w oparciu o formułę Problem Based Learning (PBL).
Zajęcia będą podzielone na trzy moduły, polegające na wspólnym dyskutowaniu,
omawianiu i rozwiązywaniu kazusów, sygnalizowanych na początku 9 z 15
spotkań.
Treść poszczególnych spotkań: Zajęcia aktywizujące grupę; American Dream w
rozumieniu naukowym, potocznym i badaniach opinii publicznej; American Dream
w ujęciu ilościowym: kluczowe wskaźniki analizy zjawiska; Kto, gdzie i kiedy
osiąga sukces; Ciemne strony Amerykańskiego Snu; American Dream i
amerykańska kultura konsumencka; American Dream a kryzys klasy średniej;
American Dream w XXI wieku: próba określenia perspektyw; Projekcja ﬁlmu
dokumentalnego.

1.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawą zaliczenia kursu jest aktywność na zajęciach - punkty za nią
będą przyznawane po każdych zajęciach w sześciu kategoriach: a)
aktywne uczestnictwo w dyskusji, b) wartość merytoryczna udziału w
kazus, prezentacja
dyskusji, c) wykazanie się odpowiedzialnością, d) jakość przygotowanych
prezentacji, e) sposób odnoszenia się do innych członków grupy, f) na ile
dany student był ważnym członkiem zespołu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia będą realizowane w formule warsztatowej PBL (Problem Based Learning). Dlatego też obecność studentów na
zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Każda dodatkowa oznacza
konieczność zaliczenia omawianych treści podczas rozmowy z Prowadzącym. Cztery i więcej nieobecności oznacza
automatyczne niezaliczenie kursu.

Sylabusy
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Kultura popularna w perspektywie amerykanistycznej (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.60360d4cab5a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat sposobów funkcjonowania kultury popularnej, teorii pojmowania kultury popularnej
oraz sposobów jej analizy.

C2

Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy tekstów kultury popularnej, wykorzystując perspektywę badań
amerykanistycznych, wybrane metody i paradygmaty.

C3

Ukazanie znaczenia kultury popularnej oraz potencjału badawczego w perspektywie badań amerykanistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zagadnienia związane z teorią kultury popularnej,
badaniami amerykanistycznymi, metodologią badań
jakościowych oraz paradygmatami, wykorzystywanymi
w badaniach amerykanistycznych.

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W05,
AME_K1_W07

esej, prezentacja

W2

zależności między kulturą popularną i badaniami
amerykanistycznymi, potraﬁąc wykorzystywać
odpowiednie metody, narzędzia i perspektywy
do samodzielnej analizy tekstów kultury popularnej
w kontekście amerykańskiej kultury, polityki,
społeczeństwa czy kwestii ekonomicznych.

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W05,
AME_K1_W07,
AME_K1_W08

esej, prezentacja

U1

swobodnie posługiwać się terminologią, związaną
z kulturą popularną, wykorzystując swoją wiedzę
do analizy tekstów kultury popularnej w kontekście
kultury Stanów Zjednoczonych Ameryki.

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

esej, prezentacja

U2

dostrzegać i analizować najważniejsze problemy
społeczne, polityczne czy gospodarcze Stanów
Zjednoczonych Ameryki w kontekście tekstów kultury
popularnej, wykorzystując pozyskaną wiedzę na temat
metod i narzędzi stosowanych w badaniach
amerykanistycznych, jednocześnie wskazując
na możliwość różnych podejść do danych zagadnień.

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06,
AME_K1_U07

esej, prezentacja

K1

krytycznej, kompetentnej i swobodnej analizy tekstów
kultury popularnej w kontekście badań
amerykanistycznych, pozwalającej na samodzielne
tworzenie projektów badawczych lub
publicystycznych.

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K03,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

esej, prezentacja

K2

samodzielnej pracy z tekstami kultury popularnej, co
pozwala na podjęcie dalszej edukacji w tym zakresie
lub wyspecjalizowania się w dziedzinie kultury
popularnej oraz powiązania tego zagadnienia z pracą
zawodową.

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie do zajęć

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Przygotowanie prac pisemnych

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Część I: Amerykanistyka i kultura popularna:
• Zajęcia wprowadzające.
• Historia badań amerykanistycznych i jej najważniejsze paradygmaty.
• Amerykanistyka dzisiaj i interdyscyplinarność amerykanistyki.
• Najważniejsze zagadnienia kultury popularnej i jej związek z badaniami
amerykanistycznymi.
Część II: Metoda
• Rola metody w badaniach amerykanistycznych nad kulturą popularną.

1.

• Kultura popularna a studia nad kulturą.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Część III: Kultura popularna w perspektywie badań amerykanistycznych.
• Inność, rasa, etniczność.
• Feminizm i gender.
• Wielokulturowość.
• Marksizm w badaniach amerykanistycznych.
• Mikrohistoria, pamięć i historia.
• Amerykanizacja i antyamerykanizm.
• Kultura popularna w erze postmodernizmu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia kursu wymagana jest regularna obecność na zajęciach –
obecność jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Każdą
kolejną nieobecność należy odrobić poprzez przesłanie stosownej pracy,
skonsultowanej uprzednio z prowadzącym. Nieobecności można odrabiać
najpóźniej do dnia poprzedzającego datę pierwszego terminu egzaminu
lub ostatniego dnia zajęć dydaktycznych danego semestru. Przekroczenie
limitu 7 nieobecności skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu,
chyba, że student przedstawi zwolnienie lekarskie – w takim przypadku
student ma możliwość zaliczenia po przedłożeniu dodatkowej pracy
zadanej przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
również przesłanie i zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich elementów
zaliczeniowych, wynikających z przeprowadzonych zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Mile widziana podstawowa znajomość tekstów amerykańskiej kultury popularnej - ﬁlmów,
serialów, muzyki, literatury, komiksu czy gier wideo.

Sylabusy
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Społeczna historia amerykańskiej fotograﬁi (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.60360dcb58845.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią amerykańskiej fotograﬁi oraz jej funkcjami.

C2

Przedstawienie studentom kluczowych dzieł, fotografów, stylów i metod pracy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najważniejsze prace fotograﬁczne związane
z wydarzeniami historycznymi, historią intelektualną
oraz trendami społecznymi i kulturowymi

AME_K1_W03,
AME_K1_W05,
AME_K1_W07

egzamin pisemny, esej

W2

specjalistyczne słownictwo i techniki analityczne
historyków fotograﬁi

AME_K1_W05,
AME_K1_W07

egzamin pisemny, esej

W3

podstawowe trendy w fotograﬁi wynikające ze zmian
technologicznych, społecznych i ekonomicznych

AME_K1_W07

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się specjalistycznym słownictwem
i technikami analitycznymi fotograﬁi

AME_K1_U06

egzamin pisemny,
projekt, esej, prezentacja

U2

dokonać analizy obrazów fotograﬁcznych

AME_K1_U06

egzamin pisemny,
projekt, esej, prezentacja

U3

rozpoznać określone style i gatunki fotograﬁczne

AME_K1_U06

egzamin pisemny,
projekt, esej, prezentacja

U4

ćwiczyć krytyczne myślenie podczas patrzenia,
czytania, pisania i mówienia o fotografach i obrazach
fotograﬁcznych

AME_K1_U06

egzamin pisemny,
projekt, esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w instytucjach społecznych, w których
przydatna jest znajomość z obszaru sztuk wizualnych
i ich społecznych zastosowań

AME_K1_K01,
AME_K1_K05

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

K2

przekazywania pomysłów i rozwiązywania problemów
związanych z fotograﬁą i jej historią

AME_K1_K03

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie eseju

10

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

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

W czasie kursu poznamy historię fotograﬁi w Stanach Zjednoczonych, od wieku
XIX do czasów współczesnych i przyjrzymy się jak rezonowały w fotograﬁi zmiany
społeczne i kulturowe, przez które przechodziło społeczeństwo amerykańskie.
Przyjrzymy różnorodnemu wykorzystaniu fotograﬁi np.. do celów badawczych,
reklamowych, budowania przekazu informacyjnego czy fotograﬁi policyjnej.
Wybrane zdjęcia poddamy interpretacji, aby zobaczyć jak za pomocą fotograﬁi
budowane były odpowiednie narracje. Przeanalizujemy również jak fotograﬁa
kształtowała odpowiednia nastawienia społeczne, wpływała na ludzkie zachowania
czy politykę. W naszych rozważaniach uwzględnimy trzy czynniki zmian :
W1, W2, W3, U1, K1
ekonomię, technologię i społeczeństwo. Poznamy kluczowych fotografów
amerykańskich i ich pracę, m in. M.Brady’ego, M.Bourke-White, A.Stieglitza,
R.Capy, A.Eisenstaeda. Zastanowimy się również jak zmieniała się społeczna rola
fotograﬁi od czasu dagerotypii po obrazy cyfrowe, których dynamiczne
rozprzestrzeniane się dzięki rewolucyjnym zmianom w technikach
komunikacyjnych wywołało dyskusje na temat etycznych aspektów wykorzystania
fotograﬁi.

1.

Temat 1 - Początki fotograﬁi - technologia i reakcje społeczne
2.

Wczesne wykorzystanie fotograﬁi- fotograﬁa wojenna, portrety, podróże

W1, U2, K1

3.

Towarzystwa fotograﬁczne. Fotografowie i fotograﬁczki.

W1, W3, U3, K2

4.

Wojna secesyjna w fotograﬁi. Portret społeczny.

W1, U2, K2

5.

Różnorodna Ameryka. Fotograﬁa a studia etnograﬁczne

W3, U2, U3, K1

6.

"You press...", czyli fotografowia dla mas.

W2, W3, U1, U4, K1

7.

Modernizm i fotograﬁa. Fotograﬁa miejska. Reformy społeczne i fotograﬁa.

W3, U2, K1

8.

Fotograﬁczne obrazy wojny - Wojna Amerykańsko-Hiszapańska, Wojna Domowa w
Hiszpanii. Studium porównawcze.

W2, U2, K1

9.

Fotodziennikarstwo. Wielki Kryzys w obiektywie.

W1, W3, U2, K1

10.

Fotograﬁa artystyczna. Fotograﬁa reklamowa.

W1, U1, U2, K2

11.

Społeczny obraz powojennej Ameryki. Nowe technologie - Fotograﬁa kolorowa i
Polaroid

W3, U3, K2

12.

Globalizacja i zmiana społeczna. Fotograﬁa postmodernistyczna. Fotograﬁa
cyfrowa

W3, U2, K1

13.

Fotograﬁa społeczna - stare i nowe trendy.

W3, U2, U3, U4, K2

14.

Fotograﬁa i media społecznościowe.

W1, W2, U4, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, projekt, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest: -aktywne uczestnictwo w
zajęciach, przygotowanie projektu grupowego, prezentacja
oraz napisanie krótkiego eseju analizującego wybraną
fotograﬁę. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Dopuszczalna ilość nieobecności: 2.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci powinni posługiwać sie językiem angielskim co najmniej na poziomie B1, aby móc czytać zadane teksty w tym
języku.

Sylabusy
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Popkulturowe wizje Ameryki (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.60365917d9b58.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat sposobów kreowania artystycznych wizji Ameryki (głównie USA) w tekstach kultury
popularnej.

C2

Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy tekstów kultury popularnej pod względem przedstawionych w nich
wizji Ameryki.

C3

Ukazanie znaczenia kultury popularnej w procesie kształcenia wyobrażeń, oczekiwań i osądów, odnoszących się
do Ameryki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zależności między kulturą popularną, wizerunkiem
regionów geograﬁcznych i społeczno-kulturowych oraz AME_K1_W02,
w jaki sposób te wizje oddziałują na odbiorców tekstów AME_K1_W05
kultury popularnej.

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dostrzegać i analizować teksty kultury popularnej pod
względem sposobów, w jaki odzwierciedlają
rzeczywistość społeczno-kulturową Ameryki.

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U05,
AME_K1_U06

esej, prezentacja

U2

dostrzegać i analizować najważniejsze problemy
społeczne, polityczne czy gospodarcze Ameryki
w kontekście ich wizji w tekstach kultury popularnej.

AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06,
AME_K1_U07

esej, prezentacja

K1

wykorzystania swojej specjalistycznej,
interdyscyplinarnej wiedzy na temat kultury
popularnej, o przygotowuje studenta do pracy
w zawodzie dziennikarza lub eksperta w dziedzinie
kultury popularnej.

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

esej, prezentacja

K2

podjęcia dalszej nauki i akademickiego
wyspecjalizowania w tej dziedzinie kultury popularnej
lub wybranej jej części, wykorzystując bazę
kulturoznawczą, amerykanistyczną czy geograﬁczną.

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K03,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie do zajęć

40

Przygotowanie prac pisemnych

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Zajęcia organizacyjne.
2. Wprowadzenia do kultury popularnej i geograﬁi kultury.
3. Wprowadzenie do wizji Stanów Zjednoczonych w kulturze popularnej.
4. Kreowanie wizerunku poprzez obraz – miejsce jako bohater ﬁlmowy.
5. Kreowanie historii USA w kulturze popularnej.
6. Kreowanie wizji charakterystycznego wycinka rzeczywistości.
7. Forma ﬁlmowa a seriale w kontekście kreowania wizerunku miejsca.
1.

W1, U1, U2, K1, K2
8. Seriale jako forma kreowania wizji lokalnej kultury amerykańskiej.
9. Gry wideo jako tekst kultury.
10. Gry o charakterze ﬁkcji historycznej jako sposób kreowania wizerunku
miejsca.
11. Literatura jako popularne narzędzie kreowania wizerunku rzeczywistości.
12. Wizje ameryki w komiksie jako specyﬁczna formy przekazu kulturowego.
13. Jak muzyka może kreować rzeczywistość?
14. Idea albumów koncepcyjnych jako platformy do kreowania wizerunku

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia kursu wymagana jest regularna obecność na zajęciach –
obecność jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Każdą
kolejną nieobecność należy odrobić poprzez przesłanie stosownej pracy,
skonsultowanej uprzednio z prowadzącym. Nieobecności można odrabiać
najpóźniej do dnia poprzedzającego datę pierwszego terminu egzaminu
lub ostatniego dnia zajęć dydaktycznych danego semestru. Przekroczenie
limitu 7 nieobecności skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu,
chyba, że student przedstawi zwolnienie lekarskie – w takim przypadku
student ma możliwość zaliczenia po przedłożeniu dodatkowej pracy
zadanej przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
również przesłanie i zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich elementów
zaliczeniowych, wynikających z przeprowadzonych zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Amerykanistyczne translatorium kulturoznawcze (K)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.603f8e57419e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Omówienie głównych technik tłumaczeniowych związanych z tekstami pisanymi oraz przedstawianymi w formie
ustnej, o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Wszystkie teksty dotyczyć będą tematyki
kulturoznawczej.

C2

Zapoznanie się ze specjalistyczną terminologią w języku angielskim, która dotyczy zjawisk kuturoznawczych
w świecie.

C3

Doskonalenie umiejętności pisemnego i ustnego tłumaczenia tekstów specjalistycznych o tematyce
kulturoznawczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
terminologię w języku angielskim odnoszącą się
do zagadnień kulturoznawczych, a także,
ekonomicznych, politycznych i prawnych, omawianych
również w kontekście procesów migracyjnych oraz
przeobrażeń etniczności.

AME_K1_W02

egzamin

U1

wykorzystać wiedzę teoretyczną i językową w celu
analizy procesów kulturowych, a także
politycznych,prawnych, gospodarczych
i warunkujących przebieg procesów migracji oraz
przemian etniczności.

AME_K1_U02,
AME_K1_U05,
AME_K1_U08

egzamin

U2

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
wymaganym przez Europejski System Opisu
Kształcenia Językowego.

AME_K1_U08

egzamin

AME_K1_K02,
AME_K1_K05

egzamin

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przeprowadzenia krytycznej analizy zjawisk
społecznych dotyczących kulturoznawstwa
amerykańskiego w oparciu o teksty naukowe
i popularnonaukowe.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zajęcia odbywać się będą w formie konwersatoryjnej, połączonej z częścią
wykładową. Będą polegały na tłumaczeniu krótkich tekstów naukowych i
popularnonaukowych, które odnoszą się do zagadnień związanych z
kulturoznawstwem amerykańskim ( z uwzględnieniem elementarnej wiedzy na
temat teorii przekładu pisemnego przedstawianej w części wykładowej). Istotnym
elementem kursu będzie również analiza terminologii specjalistycznej związanej z
kulturoznawstwem amerykańskim.

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny polagający na przetłumaczeniu z języka angielskiego na
język polski 4-5 krótkich fragmentów tekstów o charakterze naukowym i
popularnonaukowym, które dotyczą zagadnień z zakresu kulturoznawstwa
amerykańskiego. Teksty będą związane z tematyką pokrewną do tej, która
przedstawiana była podczas zajęć. Warunkiem otrzymania oceny
pozytywnej, jest uzyskanie min. 55% maksymalnej liczby punktów z
całego egzaminu. Dopuszczale są dwie nieusprawiedliwione nieobecności
w trakcie trwania kursu.
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Wielokulturowość i wieloetniczność (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.603f8eacd03ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie różnych rodowodów społeczeństw wieloetnicznych

C2

Czy wieloetniczność jest tożsama z wielokulturowością? Pokazanie studentom różnic w podejściu
do wielokulturowości oraz możliwych wymiarów wielokulturowości

C3

Pokazanie różnic między wieloetnicznością i wielokulturowością europejską a północnoamerykańską i australijską

C4

Próby odpowiedzi napytanie w jakim kierunku zmierza wielokulturowość europejska

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia i kategorie opisu współczesnych
społeczeństw wieloetnicznych i różnych modeli
wielokulturowości

AME_K1_W02,
AME_K1_W05

esej, prezentacja

W2

typy pluralizmu kulturowego w wersji europejskiej
i północnoamerykanskiej

AME_K1_W02,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

esej, prezentacja

W3

pozycję różnych grup etniczno-kulturowych
w zbiorowościach pluralistycznych tak w kontekście
historycznym jak i współczesnym

AME_K1_W04,
AME_K1_W05

esej, prezentacja

W4

procesy przemian kultury w rezultacie procesów
migracyjnych oraz w wyniku procesów emancypacji
mniejszości w ramach szerszych zbiorowości

AME_K1_W03,
AME_K1_W05,
AME_K1_W08

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić i prognozować rolę migracji i przemian
kulturowych we współczesnych społeczeństwach
europejskich i północnoamerykanskich

AME_K1_U02,
AME_K1_U04

esej, prezentacja

U2

analizować zachowania społeczne i kulturowe w życiu
publicznym społeczeństw o rodowodzie imigracyjnym

AME_K1_U01,
AME_K1_U03,
AME_K1_U04

esej, prezentacja

U3

posługiwać się terminologią związaną ze studiami
migracyjnymi i jest świadom konieczności stosowania
nabytej wiedzy w życiu zawodowym i relacjach
społecznych

AME_K1_U03,
AME_K1_U06

esej, prezentacja

K1

wyjaśnienia współczesnych problemów społeczeństw
wieloetnicznych w trakcie dyskusji i sporów
przedmiotowych; potraﬁ analizować skutki zmian
w sferze kultury warunkowane procesami
migracyjnymi tak historycznymi jak i współczesnymi

AME_K1_K01,
AME_K1_K05

esej, prezentacja

K2

jest przygotowany do współpracy z instytucjami
funkcjonującymi w ramach współczesnych
społeczeństw wieloetnicznych

AME_K1_K03,
AME_K1_K05

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie eseju

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

konsultacje

5

przygotowanie do ćwiczeń

30

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

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.

Pojęcia i deﬁnicje procesów wieloetnicznosci i wielokulturowosci; modele
wieloetnicznosci i wielokulturowości; tradycyjna wieloetniczność europejska a
wieloetnicznosć społeczeństw o rodowodzie imigracyjnym; współczesne modele
wieloetnicznosci i wielokulturowosci europejskiej; wzorce polityki pluralizmu
kulturowego i ich przemiany w czasie i przestrzeni. Powyższe treści znajdują
egzempliﬁkacje w: kontekst europejski - Hiszpania, Francja, Belgia, Szwajcaria,
Niemcy. Kraje o rodowodzie imigracyjnym : Kanada, USA, Australia

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
znajomość zadanej literatury; aktywność w trakcie dyskusji w ramach
zajęć; przygotowanie i umiejętność prezentacji projektu; napisanie eseju
na zadany temat na podstawie literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań

Sylabusy
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Amerykańskie kino niezależne (K)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.603f8f0365145.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie najważniejszych nurtów i twórców amerykańskiego kina niezależnego.

C2

Na podstawie analizy dzieł ﬁlmowych omówienie podejmowanej problematyki, do zrozumienia której zostaną
wprowadzone teorie społeczne oraz wiedza na temat współczesnej historii państw Ameryki Północnej (przede
wszystkim Stanów Zjednoczonych).

C3

Wprowadzenie narzędzi z zakresu teorii sztuki potrzebnych do interpretacji dzieł awangardowych, abstrakcyjnej
sztuki wizualnej i prac z pogranicza sztuk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

przekrojową historię kina niezależnego – następujące
po sobie najważniejsze nurty oraz współcześnie
najbardziej wpływowych twórców (przede wszystkim
w USA).

AME_K1_W04

egzamin pisemny, esej

W2

spektrum możliwych form ﬁlmu niezależnego (od
konwencjonalnego ﬁlmu fabularnego po eksperymenty AME_K1_W02
ﬁlmowe i video-art).

egzamin pisemny, esej

W3

problematykę ﬁlmów niezależnych i jej źródła:
uniwersalne (ﬁlozoﬁczne) oraz aktualne (społecznokulturowe).

AME_K1_W05

egzamin pisemny, esej

U1

wykorzystać przyswojoną wiedzę do pogłębionej
analizy amerykańskiej sztuki wizualnej XX i XXI wieku
z uwzględnieniem kontekstów ﬁlozoﬁcznych,
politycznych i społeczno-kulturowych.

AME_K1_U06

egzamin pisemny, esej

U2

rozpoznać i wyjaśnić strategie realizacyjne
zastosowane w amerykańskich ﬁlmach niezależnych,
posługując się w tym celu specjalistyczną
terminologią.

AME_K1_U02

egzamin pisemny, esej

U3

przygotowywać i opracowywać rozprawy pisemne oraz
wypowiedzi ustne związane z omawianymi
problemami.

AME_K1_U03

egzamin pisemny, esej

K1

krytycznego odbioru ﬁlmów awangardowych,
eksperymentalnych etc. i dyskusji na temat
amerykańskiego kina niezależnego z pozycji
eksperckiej.

AME_K1_K01

egzamin pisemny, esej

K2

uczestnictwa w kulturze ﬁlmowej oraz do reﬂeksji
humanistycznej pomocnej w formowaniu więzi
społecznych.

AME_K1_K05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

18

Sylabusy
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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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kino niezależne – czyli jakie? Wprowadzenie w pola znaczeniowe w kontekstach:
produkcji, strategii realizacyjnych i problematyki.

W2, W3, U1, K1, K2

2.

Niezależność do wczoraj: krótka historia niezależnego kina w USA – part I: Epoka
kina klasycznego (l. 20.–40. XX w.)
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Johnny Come Lately" (William K. Howards, USA, 1943),
"Blood on the Sun" (Frank Lloyd, USA, 1945)

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

3.

Niezależność do wczoraj: krótka historia niezależnego kina w USA – part II: „Okres
przejściowy” (l. 40.–60. XX w.)
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Rock Around the Clock" (Sam Katzman, USA, 1956),
"Shadows" (John Cassavetes, USA, 1959)

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

4.

Niezależność do wczoraj: krótka historia niezależnego kina w USA – part III: The
Independent Hollywood? (l. 60.–90. XX w.)
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "The Last Movie" (Dennis Hopper, USA, 1971), "Return of
the Secaucus Seven" (John Sayles, USA, 1979), "Dom gry" (House of Games,
David Mamet, USA, 1987), "Seks, kłamstwa i kasety wideo" (Sex, Lies, and
Videotape, Steven Soderbergh, USA, 1989)

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

5.

Niezależność współczesności I. Top tematy: dojrzewanie i miłość.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Przekleństwa niewinności" (The Virgin Suicides, Soﬁa
Coppola, USA, 1999), "Słoń" (Elephant, Gus Van Sant, USA, 2003)

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

6.

Niezależność współczesności II. Top tematy: kryzys życiowy i śmierć.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Truposz" (Dead Man, Jim Jarmusch,
Japonia/Niemcy/USA, 1994), "Ostatnie dni" (Last Days, Gus Van Sant, USA, 2004),
"Broken Flowers" (Jim Jarmusch, USA, 2005), "Somewhere. Między miejscami"
(Somewhere, Soﬁa Coppola, USA, 2010)

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

7.

Niezależność współczesności II. Top tematy: kryzys życiowy i śmierć.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Truposz" (Dead Man, Jim Jarmusch,
Japonia/Niemcy/USA, 1994), "Ostatnie dni" (Last Days, Gus Van Sant, USA, 2004),
"Broken Flowers" (Jim Jarmusch, USA, 2005), "Somewhere. Między miejscami"
(Somewhere, Soﬁa Coppola, USA, 2010)

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

8.

Niezależność formalna II – eksperymenty formalne.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Laws of Gravity" (Nick Gomez, USA, 1992), "The Blair
Witch Project" (Daniel Myrick, Eduardo Sánchez, USA, 1999), "Timocode" (Mike
Figgis, USA, 2000)

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

9.

Mind-game ﬁlms. Studium dwóch przypadków: Davida Lyncha i Christophera
Nolana
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Zagubiona autostrada" (Lost Highway, David Lynch,
USA/Francja, 1997), "Mulholland Drive" (David Lynch, USA/Francja, 2001),
"Memento" (Christopher Nolan, USA, 2000), "Incepcja" (Inception, Christopher
Nolan, USA/Wielka Brytania, 2010)

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

10.

Reżyserzy niepoprawni politycznie.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Dzieciaki" (Kids, Larry Clark, USA, 1995), "Happiness"
(Todd Solondz, USA, 1998), "Ken Park" (Larry Clark, Francja/Holandia/USA, 2002),
"Palindromy" (Palindromes, Todd Solondz, USA, 2004)

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

Sylabusy
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11.

Kino outsiderów I: współcześni Indianie.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Czerwoni" (Skins, Chris Eyre, USA, 2002), "Tysiąc dróg"
(A Thousand Roads, Chris Eyre, USA, 2005), "Imprint (Michael Linn, USA, 2007)

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

12.

Kino outsiderów II: nowe kino afroamerykańskie.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Ona się doigra" (She’s Gotta Have It, Spike Lee, USA,
1986), "Chłopaki z sąsiedztwa" (Boyz n the Hood, John Singleton, 1991), "Malcolm
X" (Spike Lee, Japonia/USA, 1992), "W bagnie Los Angeles" (Devil in a Blue Dress,
Carl Franklin, USA, 1995), "Rozgrywka" (Slam, Marc Levin, USA, 1998)

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

13.

Kino outsiderów III: queer cinema.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "The Times of Harvey Milk" (Rob Epstein, USA, 1984),
"My Own Private Idaho" (Gus Van Sant, 1991), "The Living End" (Gregg Araki, USA, W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2
1992), "The Incredibly True Adventures of Two Girls in Love" (Maria Maggenti,
USA, 1995), "Daleko od nieba" (Far From Heaven, Todd Hynes, 2002), "Tajemnica
Bokeback Mountain" (Ang Lee, 2005)

14.

Amerykańska sztuka wideo – prolegomena.
Artyści: James Bennings, Kate Gilmore, David Hammons, Nam June Paik,
Howardena Pindell

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

15.

Trzy słowa o odbiorcach. Podsumowanie zajęć.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
• uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności (każda
kolejna powinna zostać odrobiona poprzez pisemną wypowiedź na
temat, którego dotyczyło opuszczone spotkanie –we wcześniejszym
porozumieniu z prowadzącą). • w ramach przygotowania do każdych
(poza pierwszymi) zajęć: obowiązkowa lektura jednego ze wskazanych
ﬁlmów do wyboru. • przygotowanie dwóch pisemnych wypowiedzi (w
formie krótkich esejów 1–1,5 strony znormalizowanego tekstu)
będących komentarzami do jednego z tematów omawianych na
zajęciach. Obowiązuje termin do niedzieli godz. 24.00 danego tygodnia,
w którym zajęcia, do których odnosi się komentarz, miały miejsce.
Nadesłane w danym tygodniu eseje są następnie omawiane na
początku kolejnych zajęć. • uzyskanie przynajmniej 55% punktów z
końcowego egzaminu pisemnego złożonego z pytań zamkniętych i
otwartych, przygotowanego w oparciu o materiał omawiany na
zajęciach. Wynik egzaminu będzie miał decydujący wpływ na ocenę
końcową, jednakże wysoki poziom realizacji prac cząstkowych może
podwyższyć ocenę o pół stopnia.

197 / 261

Writing for Academic and Everyday Purposes (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.60360acd665f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Rozwijanie praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania w języku angielskim tekstów akademickich
(abstrakt, streszczenie, recenzja, esej) oraz pism i dokumentów urzędowych funkcjonujących w obiegu
uniwersyteckim (CV, podania, raporty, kwestionariusze, maile).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady tworzenia tekstów akademickich w języku
angielskim (przede wszystkim z zakresu nauk
o polityce i administracji oraz historii) oraz
dokumentów funkcjonujących w obiegu
uniwersyteckim.

AME_K1_W01,
AME_K1_W05,
AME_K1_W09

esej

W2

metodologię stosowaną w badaniach
amerykanistycznych.

AME_K1_W01,
AME_K1_W09

zaliczenie pisemne, esej

W3

zasady merytorycznej i stylistycznej analizy i redakcji
tekstów naukowych w języku angielskim.

AME_K1_W01,
AME_K1_W09

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

jasno i klarownie, zgodnie z zasadami poprawności
językowej, formułować swoje tezy i opinie.

AME_K1_U02,
AME_K1_U04,
AME_K1_U08

zaliczenie pisemne, esej

U2

brać udział w dyskursie naukowym, sprawnie
wyszukując informacje i przygotowując w języku
angielskim teksty na tematy związane z życiem
społecznym, politycznym i kulturalnym USA oraz
dokumenty funkcjonujące w obiegu akademickim.

AME_K1_U02,
AME_K1_U08

zaliczenie pisemne, esej

AME_K1_K03,
AME_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przygotowania w języku angielskim tekstów
o charakterze akademickim poświęconych
problematyce amerykanistycznej oraz tekstów
formalnych funkcjonujących w obiegu uniwersyteckim.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie prac pisemnych

60

Przygotowanie do sprawdzianów

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Cele, struktura. kompozycja tekstu naukowego; Zasady tworzenia przypisów i not
bibliograﬁcznych; Krytyczna analiza źródeł;
Korzystanie ze słowników językowych; Język angielski w dyskursie akademickim,
Styl i rejestr; Podstawowe formy: esej, recanzja, abstrakt, sprawozdanie, protokół,
życiorys, list motywacyjny; Komunikacja za pomocą współczesnych mediów,
profesjonalna komunikacja elektroniczna. Netykieta.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę końcową składają się: oceny z krótkich testów językowych
30% oraz oceny z prac pisemnych (70%). Testy krótkie mogą zostać
przeprowadzone w formie pisemnej bądź przy pomocy jednej z
platform nauczania zdalnego. W trakcie trwania semestru student
zobowiązany jest przygotować i oddać w terminie wymagane prace
pisemne. Prowadzący ocenia je pod względem poprawności
językowej oraz zawartości merytorycznej. Uczestnictwo w zajęciach
jest obowiązkowe - student ma prawo do dwóch nieobecności bez
podania przyczyny. Część zajęć może być realizowanych przy
pomocy platformy nauczania zdalnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajmość języka angielskiego na poziomie B2.
Część zajęć może odbywać się on-line na jednej z platform nauczania zdalnego.

Sylabusy
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Matki, córki i czarownice – przestrzeń kobiet w prozie współczesnej
(Ameryka Łacińska, USA, Kanada) (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.620b66cf092eb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta ze współczesną literaturą amerykańską, kanadyjską i latynoamerykańską na wybranych
przykładach Efekty uczenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

jak analizować i interpretować pozycję człowieka w
życiu społecznym w kanonicznych tekstach literackich

AME_K1_W02,
AME_K1_W06,
AME_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W2

literackie odzwierciedlenie mechanizmów rządzących
procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi w
kontekście panamerykańskim

AME_K1_W02,
AME_K1_W06,
AME_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W3

procesy zachodzące w społeczeństwach i państwach
amerykańskich, kanadyjskich i latynoamerykańskich
wykorzystując analizę tych zjawisk w odpowiednich
gatunkach literackich

AME_K1_W03,
AME_K1_W06,
AME_K1_W08

zaliczenie na ocenę

U1

prawidłowo analizować zachowania społeczne i
kulturowe w życiu publicznym społeczeństw
amerykańskich, kanadyjskich i latynoamerykańskich
w oparciu o interpretację tych zjawisk w adekwatnych
tekstach literackich

AME_K1_U02,
AME_K1_U05,
AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

dostrzegać przyczyny i skutki procesów migracyjnych,
etnicznych i rasowych mających miejsce w
społeczeństwach amerykańskich, kanadyjskich
i latynoamerykańskich na przykładzie ewolucji
gatunków literackich służących analizie konstrukcji
tożsamości

AME_K1_U02,
AME_K1_U05,
AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

dostrzec odbicie problemów globalizacji w tekstach
literackich w ujęciu komparatystycznym

AME_K1_U02,
AME_K1_U04,
AME_K1_U05

zaliczenie na ocenę

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wnikliwej analizy i interpretacji wybranych tekstów
literackich oraz jest społecznie wrażliwy na problemy
różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form
dyskryminacji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

60

analiza problemu

30

analiza badań i sprawozdań

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Imigracja i alienacja: Argentyna
2. Karnawał i kuchnia: Brazylia i Meksyk
3. Dyktatura i polityka: Peru i Dominikana
4. Popkultura i sztuka: Peru i Polska
5. Postkolonializm i synkretyzm: Kolumbia
6. Machismo i czarny humor: Kolumbia
1.

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

7. Purytanizm i feminizm: USA
8. Etnohistoria i feminizm: USA
9. Afrofuturyzm i gniew: USA
10. Postmodernizm i szaleństwa kury domowej: Kanada
11. Staruszka na gigancie: Kanada
12. Dystopia i antyklerykalizm: Kanada
13. Kłamstwa i bunt: Kanada

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obecność, przeczytanie tekstu na zajęcia,aktywne uczestnictwo,
prezentacja z lektury i kolokwium zaliczeniowe; dopuszczalne są dwie
nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim nieobecności w semestrze.
Każdą kolejną należy odpracować w formie uzgodnionej z prowadzącymi
zaliczenie na ocenę
najpóźniej tydzień przed terminem kolokwium. 5 nieobecności oznacza
niezaliczenie kursu (za wyjątkiem nieobecności usprawiedliwionych
zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem o działalności związanej z
UJ)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii USA, Kanady i AmerykiŁacińskiej.

Sylabusy
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Zajęcia fakultatywne (P) - konwersatorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.13A0.1590057445.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

funkcjonowanie struktur i instytucji życia społecznego
państw amerykańskich

AME_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

W2

mechanizmy działania instytucji politycznych
i społecznych funkcjonujących w państwach
amerykańskich

AME_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W3

struktury i normy oraz procesy polityczne i społeczne
zachodzące na kontynencie amerykańskim a także
teorie je wyjaśniające

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu analizy
procesów politycznych, społecznych i kulturowych

AME_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

U2

samodzielnie poszerzać swoją wiedzę dotyczącą
przeszłych i współczesnych zjawisk i procesów
polityczno-społeczno-kulturowych

AME_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

AME_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru teksów naukowych i medialnych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

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.

Treści programowe obejmują tematykę związaną z różnorodnymi zagadnieniami
politycznymi, prawnymi i społecznymi w wymiarze amerykańskim. Tematem zajęć
fakultatywnych mogą być kwestie teoretyczne i praktyczne związane z systemami
politycznymi i społecznymi, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.
Informacja o konkretnej tematyce zajęć w danym roku akademickim jest
udostępniana na stronie internetowej Instytutu Amerykanistyki i Studiów
Polonijnych oraz na tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem roku akademickiego.
Zajęcia prowadzone są na ogół w języku polskim, choć dopuszcza się także
fakultety w języku angielskim lub hiszpańskim (w tym prowadzone przez
profesorów wizytujących).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zaliczenia przedmiotu
są ogłaszane przez prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Konwersatorium: obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne dwie nieobecności, każda kolejna musi zostać
zaliczona w formie uzgodnionej z prowadzącym.

Sylabusy
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Leadership
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.140.5cb4256da2cd9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenia do interdyscyplinarnej problematyki przywództwa, szczególnie w kontekście polityki, biznesu,
aktywności społecznej.

C2

Rozwijanie kompetencji przydatnych w życiu akademickim: umiejętności komunikacyjnych, budowania relacji,
pracy w grupie, umiejętności analitycznych i prezentacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

pojęcia i koncepcje stosowane w obszarze studiów nad
przywództwem.

AME_K1_W01,
AME_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

opisane w literaturze z zakresu "leadership" zasady
skutecznego wyznaczania celów, działania
i rozwiązywania problemów.

AME_K1_W01,
AME_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

zaawansowane metody i stwierdzone prawidłowości
budowania wpływu (w biznesie, polityce, kulturze,
sporcie).

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W04,
AME_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określić rodzaje, style, cele przywództwa w różnych
kontekstach społecznych

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

zdeﬁniować i zademonstrować kompetencje
przywódcze w praktyce organizacyjnej i życiu
społecznym.

AME_K1_U01,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

zidentyﬁkować potrzeby w zakresie przywództwa,
rozwiązywania problemów lub rozwijania kompetencji
przywódczych na różnych poziomach interakcji (od
indywidualnego do społecznego)

AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

publicznego udziału w dyskusjach poświęconych
problematyce przywództwa

AME_K1_K02,
AME_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, umiejętności
i kompetencje z zakresu przywództwa oraz
zarządzania.

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

50

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie projektu

10

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Leadership – koncepcje, pojęcia, wymiar teoretyczny i praktyczny (przywództwo a
kierowanie - rola zachowań liderskich we współczesnej teorii zarządzania
zespołem, metody budowania wspólnych celów i wizji, tworzenie wspólnych norm
i zasad, kształtowanie umiejętności przywództwa poprzez autodiagnozę,
ewolucyjna teoria przywództwa w praktyce).

W1, W2, W3

2.

Rodzaje, style, cele, znaczenie przywództwa. Umiejętności przywódcze w praktyce
organizacyjnej i życiu społecznym . Leadership jako element przygotowania do
życia akademickiego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

3.

Amerykańscy liderzy w sferze społecznej, gospodarczej, politycznej, amerykańska
kultura przedsiębiorczości, przywództwo w amerykańskiej rzeczywistości
polityczno-społeczno-biznesowej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

4.

Leadership w społeczności lokalnej – inicjowanie i wdrażanie zmian w najbliższym
otoczeniu.

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

5.

Umiejętności lidera:
a) kontakty interpersonalne (analiza strategiczna procesu komunikacji,
autoprezentacja, wybrane techniki komunikacji perswazyjnej, komunikacja
asertywna jako narzędzie osiągania celów, i skutecznego wywierania wpływu bez
manipulacji, negocjacje, mediacje, sytuacje konﬂiktowe)

U1, U2, U3, K1, K2

6.

Umiejętności lidera: techniki decyzyjne, techniki samorozwoju (mind mapping,
techniki heurystyczne i in).

U1, U2, U3, K1, K2

7.

Umiejętności lidera: wizja i projekt (kultura projektowa, elementy zarządzania
projektami, charakterystyka myślenia projektowego)

U1, U2, U3, K1, K2

8.

Umiejętności lidera: zarządzanie czasem (praktyczne metody planowania i
organizowania pracy, rangowanie zadań, metody usprawniania organizacji pracy,
umiejętność pracy pod presją czasu)

U1, U2, U3, K1, K2

9.

Umiejętności lidera: wizerunek – techniki budowania wizerunku, umiejętność
wywierania wpływu, komunikacja zewnętrzna, kontakty z mediami, etykieta
biznesowa, etykieta dyplomatyczna)

U1, U2, U3, K1, K2

10.

Katalog dobrych wzorców przywództwa (studium przypadków).

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie kursu następuje w trybie gromadzenia punktów. Dla zaliczenia
przedmiotu koniecznych jest uzyskanie 60 punktów. Liczba punktów
odpowiada aktywności studentów podczas zajęć, ich zaangażowaniu i
przygotowaniu do uczestnictwa w symulacjach i grach dydaktycznych. 12
punktów odpowiada sumie obecności na zajęciach. 30 punktów
odpowiada wartości kolokwium zaliczeniowego 5-10 punktów odpowiada
prezentacji 1-5 punktów uzyskać można na w rezultacie aktywności na
zaliczenie na ocenę
każdych zajęciach. Student musi brać czynny udział w dyskusjach i grach
dydaktycznych na zajęciach, wykazać się umiejętnością analizy
prezentowanych przez prowadzącego case studies oraz tekstów. Jeśli
student nie zdoła przed końcem semestru zgromadzić 60 punktów,
przystępuje do kolokwium zaliczeniowego, na które składają się krótkie
pytania opisowe lub testowe (do zaliczenia potrzeba należy minimum
60% prawidłowych odpowiedzi).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa - student ma prawo do dwóch nieobecności, pozostałe nieobecności muszą
zostać zaliczone poprzez prezentację na uzgodniony z prowadzącym temat.

Sylabusy
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USA: od mocarstwa do supermocarstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.140.5cb4256dbca74.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia, 0312Politologia i wiedza o
społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z wydarzeniami z zakresu historii politycznej, społecznej i gospodarczej USA od czasów I
wojny światowej do współczesności

C2

przedstawienie przemian systemu politycznego oraz społeczno-gospodarczego USA w XX i XXI w.

C3

przedstawienie ewolucji międzynarodowej pozycji USA od czasów I wojny światowej i głównych kierunków polityki
zagranicznej tego państwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

główne wydarzenia najnowszej historii politycznej,
społecznej i gospodarczej USA

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W05,
AME_K1_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

rozwój idei i koncepcji politycznych, społecznych
i gospodarczych w USA

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

cele oraz mechanizmy polityki zagranicznej USA

AME_K1_W02,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U1

przedstawić związki przyczynowo-skutkowe w opisie
wydarzeń i zjawisk politycznych, społecznych
i gospodarczych w USA w XX i XXI w.

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

opisać ewolucję amerykańskiej sceny politycznej przez
pryzmat zmian społeczno-gospodarczych w USA

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

przedstawić kierunki polityki zagranicznej USA oraz
opisać główne wyzwania dla tej polityki

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia dalszych, także samodzielnych, studiów nad
polityką (także zagraniczną) USA w oparciu o wiedzę
i umiejętności zdobyte w toku kształcenia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

analiza źródeł historycznych

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Sylabusy
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analiza problemu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Udział USA w kształtowaniu ładu wersalsko-waszyngtońskiego; "powrót do
normalności" i prosperity lat 20. XX w.; Wielki Kryzys i Nowy Ład; izolacjonizm
amerykański i jego przełamywanie; udział USA w II wojnie światowej - wymiar
polityczny i militarny; geneza zimnej wojny; USA wobec Dalekiego Wschodu "utrata Chin" i wojna koreańska; maccartyzm; powojenna stabilizacja gospodarcza
i narastanie problemów rasowych; John F. Kennedy i Nowe Pogranicze; USA wobec
kryzysów międzynarodowych lat 60. XX w.; L. B. Johnson i Wielkie Społeczeństwo; W1, W2, W3, U1, U2, U3,
wojna w Wietnamie; ruchy kontestacji lat 60. i 70. XX w.; polityka zagraniczna
K1
Nixona i Kissingera; Watergate i kryzys zaufania społecznego w USA; kwestia praw
człowieka w polityce zagranicznej USA; osłabienie pozycji międzynarodowej USA w
latach 70. XX w.; rola religii w życiu politycznym USA; reaganomika; polityka
zagraniczna Reagana; USA wobec schyłku ZSRR; USA jako jedyne
supermocarstwo; wojna z terroryzmem; problemy ekonomiczne USA - kryzys
gospodarczy 2008; zmiany na mapie politycznej USA w XXI w.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, egzamin
ustny

egzamin w oparciu o literaturę przedmiotu oraz treści
przekazane na wykładzie; warunkiem przystąpienia do egzaminu
jest zaliczenie ćwiczeń

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

zaliczenie na ocenę. Aktywny udział w zajęciach połączony z
prezentowaniem przygotowanych zagadnień; pisemne
kolokwium. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa,
dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona,
kolejne muszą zostać zaliczone w formie uzgodnionej z
prowadzącym. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza
możliwość uzyskania zaliczenia z ćwiczeń i tym samym
przystąpienia do egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona, pozostałe muszą być
zaliczone w formie uzgodnionej z prowadzącym. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia
z ćwiczeń i tym samym przystąpienia do egzaminu.

Sylabusy
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Media w społeczeństwie amerykańskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.140.5cb4256ed6c19.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z formami i sposobami funkcjonowania mediów masowych w USA oraz
społecznymi efektami ich działań.

C2

Celem kursu jest dostarczenie podstawowych narzędzi teoretycznych do interpretacji tekstów medialnych

C3

Celem kursu jest przedstawienie dynamiki historycznych zmian (technologicznych, społecznych, ekonomicznych)
następujących w obszarze środków komunikacji masowej w USA.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

historyczną dynamikę zmian mediów masowych
w USA

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W05

projekt, prezentacja

W2

kluczowe teorie dotyczące społecznych mechanizmów
oddziaływania mediów masowych w USA

AME_K1_W04,
AME_K1_W05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

student zna najważniejsze instytucje związane
z mediami masowymi w USA oraz rozumie ich
działania

AME_K1_W03,
AME_K1_W05

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zanalizować zachodzące procesy kulturowe
i społeczne będące efektem oddziaływania mediów
masowych w USA

AME_K1_U01,
AME_K1_U02

zaliczenie pisemne,
projekt

U2

rozpoznać narzędzia i metody stosowane przez
współczesne media oraz zanalizować ich wpływ
na społeczeństwo

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03

projekt

U3

.Student potraﬁ gromadzić i przedstawić w formie
pisemnej i ustnej wiedzę na temat funkcjonowania
mediów masowych w społeczeństwach amerykańskich

AME_K1_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

AME_K1_K02,
AME_K1_K05

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do pracy w instytucjach
społecznych, w których przydatna jest znajomość
funkcjonowania mediów masowych oraz procesów,
które media masowe generują i kształtują.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi informacjami na temat systemów
medialnych w Stanach Zjednoczonych • przedstawienie historii środków
komunikowania w Stanach Zjednoczonych • przybliżenie różnic w funkcjonowaniu
systemów medialnych w Stanach Zjednoczonych wynikających z odmienności
kulturowych, ekonomicznych i politycznych,• omówienie prawnych podstaw
funkcjonowania mediów w Stanach Zjednoczonych• zapoznanie słuchaczy ze
strukturami instytucjonalnymi mediów masowych na w Stanch Zjednoczonych,•
omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynków reklamowych w
Stanach Zjednoczonych• omówienie społecznej i kulturowej roli mediów
masowych w Stanach Zjednoczonych• ukazanie technologicznych perspektyw
komunikowania na gruncie amerykańskim.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, wykład z
prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przez cały semestr studenci przygotowują projekt grupowy. Każdy
ze studentów przygotowuje indywidualną prezentację tzw. ﬂash.
Pisemne zaliczenie polega na krytycznym wypowiedzeniu się na
wybrany temat z obszaru problemów omawianych na zajęciach
oraz lektur obowiązkowych.Te trzy komponenty oraz obecność i
aktywność na zajęciach składają się na ocenę końcową. Obecność
na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna ilość nieobecności 2.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien znać język angielski co najmniej na poziomie B2, tak aby móc bez problemów czytać ze zrozumieniem
zadane teksty w języku angielskim.

Sylabusy

216 / 261

Wprowadzenie do problematyki kanadyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.140.5cb4256dd8502.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o Kanadzie jej ustroju, ludności oraz
najważniejszych elementach kultury kanadyjskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe fakty dotyczące środowiska naturalnego
Kanady oraz jej dziejów i pozycji międzynarodowej

AME_K1_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja
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W2

najważniejsze zagadnienia dotyczące społeczeństwa
kanadyjskiego oraz kultury kanadyjskiej i jej specyﬁki

W3

AME_K1_W02,
procesy i zjawiska związane z budową kanadyjskiej
AME_K1_W03,
tożsamości oraz oraz genezę i mechanizmy
AME_K1_W04,
funkcjonowania kanadyjskiej polityki wielokulturowości
AME_K1_W05

zaliczenie pisemne,
prezentacja, testy
sprawdzające znajomość
zadanych lektur

AME_K1_W04,
AME_K1_W05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować procesy i zjawiska charakterystyczne dla
kultury i społeczeństwa kanadyjskiego, w tym
mechanizmy funkcjonowania polityki
wielokulturowości

AME_K1_U02,
AME_K1_U03

prezentacja, testy
sprawdzające znajomość
zadanych lektur

U2

rozumie specyﬁkę Kanady, procesów jej rozwoju,
systemu politycznego, gospodarki i polityki; potraﬁ
wykazać różnice pomiędzy Kanadą a USA

AME_K1_U01,
AME_K1_U02

zaliczenie pisemne

zaliczenie pisemne,
prezentacja, testy
sprawdzające znajomość
zadanych lektur

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

aktywnej pracy samodzielnie oraz w grupie

AME_K1_K03,
AME_K1_K05

K2

publicznego przedstawiania swoich argumentów
i odpowiedzi na ich ewentualną krytykę przez
pozostałych uczestników zajęć

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

prezentacja

K3

wykorzystania w praktyce uzyskanej wiedzy,
zwłaszcza w perspektywie porównawczej

AME_K1_K03,
AME_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wstęp do Canadian Studies - Omówienie źródeł i publikacji odnoszących się do
badań kanadyjskich; Panorama Kanady (ﬁlm); Środowisko naturalne Kanady;
Regiony i regionalizm w Kanadzie; Dzieje ziem kanadyjskich; System polityczny;
Społeczeństwo kanadyjskie; Współczesne problemy Kanady; Literatura
angielskojęzyczna; Literatura francuskojęzyczna; Diaspora polska; Film
kanadyjski; Media i prasa; Muzyka; Sztuka

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja, testy
sprawdzające znajomość
zadanych lektur

Warunki zaliczenia przedmiotu
ZASADY OCENIANIA: - kolokwium zaliczeniowe: 50% test
wyboru oraz krótkie pytania opisowe obowiązuje tematyka z
zajęć oraz podręczniki - referaty tematyczne 20% oceniana
będzie forma i treść prezentacji multimedialnych - krótkie
testy sprawdzające znajomość tekstów dodatkowych: 30%
Zajęcia mogą być prowadzone częściowo zdalnie, poprzez
MS Teams, w zależności od okoliczności i sytuacji
epidemicznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Każda nieobecność powyżej dwóch musi zostać usprawiedliwiona u
prowadzącego, który wyznacza dodatkowe zadania zaliczające nieobecność. Ponad połowa opuszczonych zajęć w semestrze
uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Sylabusy

219 / 261

Nowoczesne elektroniczne metody badawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.140.5cb4256df41db.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest nabycie zaawansowanych umiejętności zdobywania i analizowania informacji naukowych
pochodzących ze źródeł elektronicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady działania oraz sposoby korzystania
z podstawowych narzędzi wyszukiwania informacji
naukowych

AME_K1_W01,
AME_K1_W09

projekt, prezentacja,
Rozwiązywanie zadań
(quizów) na platformie
PEGAZ

W2

zasady działania oraz sposoby korzystania
z subskrybowanych przez Uniwersytet Jagielloński
naukowych baz danych

AME_K1_W01,
AME_K1_W09

projekt, prezentacja,
Rozwiązywanie zadań
(quizów) na platformie
PEGAZ

W3

zasady działania i obsługę programów służących
do zarządzania bibliograﬁą i podstawy pracy
z edytorem tekstu w czasie pisania pracy licencjackiej

AME_K1_W01,
AME_K1_W09

projekt, prezentacja,
Rozwiązywanie zadań
(quizów) na platformie
PEGAZ

AME_K1_U07

projekt, prezentacja,
Rozwiązywanie zadań
(quizów) na platformie
PEGAZ

AME_K1_U07

projekt, prezentacja,
Rozwiązywanie zadań
(quizów) na platformie
PEGAZ

AME_K1_U07

projekt, prezentacja,
Rozwiązywanie zadań
(quizów) na platformie
PEGAZ

projekt, prezentacja,
Rozwiązywanie zadań
(quizów) na platformie
PEGAZ
projekt, prezentacja,
Rozwiązywanie zadań
(quizów) na platformie
PEGAZ

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zdobywać informacje pochodzące ze źródeł
elektronicznych i wykorzystywać je do badań
naukowych i pogłębiania swojej wiedzy

U2

weryﬁkować wiarygodności pozyskanych informacji,
odróżniać materiały naukowe od materiałów
publicystycznych i popularno-naukowych, a także

U3

obsługiwać programy służące do zarządzania
bibliograﬁą oraz edytory tekstu w zakresie
niezbędnym w czasie pisania pracy licencjackiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

aktywnej pracy samodzielnie i/lub w grupie

AME_K1_K02,
AME_K1_K03,
AME_K1_K05

K2

wykorzystania w praktyce uzyskanej wiedzy oraz
umiejętności

AME_K1_K02,
AME_K1_K03,
AME_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy
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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.

Wyszukiwarki internetowe (Google, Bing, DuckDuckGo, Google Books, Google
News Archive Search); wyszukiwarki naukowe (Google Scholar); katalogi
biblioteczne (WorldCat, Biblioteka Jagiellońska, Library of Congress, Library and
Archives Canada, Books in Print); polskie bibliograﬁe internetowe (bazy
bibliograﬁczne Biblioteki Narodowej, Polska Bibliograﬁa Naukowa, BazHum,
BazTech); repozytoria naukowe (RUJ, AMUR); naukowe bazy danych (Academic
Search, Jstor, Proquest, Scopus); encyklopedie internetowe, bibliograﬁe
internetowe, słowniki (Wikipedia, Canadian Encyclopedia, Britannica, Columbia
Encyclopedia, Internetowa encyklopedia PWN, Dictionary of Canadian Biography,
Merriam-Webster OnLine, Dictionary.com, Słownik języka polskiego PWN); strony
internetowe ze zdigitalizowanymi archiwaliami (Internet Archive, Hathi Trust,
Digital Collections of Library of Congress, Gallica Bibliothèque Numérique, Early
Canadiana Online, Małopolska Biblioteka Cyfrowa, Project Gutenberg,
OpenLibrary, WorldDigital Library; strony z oﬁcjalnymi dokumentami rządowymi i
dokumentami organizacji międzynarodowych (Solon, Wikisource, Avalon Project);
bazy audiowizualne i inne (YouTube, Academic Earth, Lesson Planet, Twitter,
Facebook); programy służące do zarządzania bibliograﬁą (Citavi, Zotero,
Mendeley); edytory tekstu, a pisanie pracy licencjackiej (Word, Google Docs).

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

projekt, prezentacja,
Rozwiązywanie zadań
(quizów) na platformie
PEGAZ

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na platformie e-learningowej PEGAZ po każdych zajęciach
kontaktowych będą umieszczane zadania (quizy) sprawdzające
umiejętność posługiwania się omawianymi narzędziami. W trakcie
semestru studenci przygotowują projekt, który składa się z
bibliograﬁi do wybranego przez siebie tematu badawczego wraz z
wyjaśnieniem dlaczego w bibliograﬁi znalazły się takie, a nie inne
pozycje. Dodatkowo studenci przygotowują prezentację
multimedialną dotyczącą uzgodnione z prowadzącym bazy
danych/systemu informacji naukowej, który wykorzystują do
badań przy pisaniu pracy licencjackiej. Zajęcia mogą być
prowadzone częściowo lub całkowicie zdalnie, poprzez MS Teams /
Pegaz lub inną platformę do nauki zdalnej, w zależności od
okoliczności i sytuacji zdrowotnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Każda nieobecność musi zostać usprawiedliwiona u prowadzącego, który
wyznacza dodatkowe zadania zaliczające nieobecność. Ponad połowa opuszczonych zajęć w semestrze uniemożliwia
zaliczenie przedmiotu.

Sylabusy
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Współczesna Ameryka I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.140.5cb4256e20679.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów ze zjawiskami zachodzącymi współcześnie w Ameryce Północnej wraz rozwinięciem
krytycznej analizy tych zjawisk i zdolnościami ich szerszego ukontekstualnienia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

główne problemy współczesnej Ameryki Północnej

AME_K1_W01,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05,
AME_K1_W07,
AME_K1_W08

W2

swoistość instytucji politycznych i prawnych
kształtujących współczesne Stany Zjednoczone

AME_K1_W03,
AME_K1_W04

prezentacja

U1

przeanalizować zarówno sposób prowadzenia
dyskursu jak i jego główne elementy przedstawiające
kluczowe problemy i zjawiska współczesnej Ameryki
Północnej

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U08

esej, prezentacja

U2

wyjaśniać przyczyny i mechanizmy zjawisk
społecznych i politycznych w USA

AME_K1_U02

esej, prezentacja

U3

dyskutować i skutecznie przedstawiać argumenty
w sprawach związanych z amerykańskim życiem
społecznym i politycznym

AME_K1_U03,
AME_K1_U04

prezentacja

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

esej, prezentacja

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przedstawiania konstruktywnych propozycji
i argumentów w sprawach związanych z życiem
społecznym i politycznym USA

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie projektu

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wprowadzenie do amerykańskiego życia społecznego i politycznego; Przegląd
aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych w USA; Rasa i etniczność we
współczesnej Ameryce; Płeć i role płciowe; (Re)deﬁnicja procesów politycznych;
(Re)deﬁnicja podstawowych pojęć - demokracji, reprezentacji, sprawiedliwości
społecznej, wolności; Szeroko pojęte nowe zjawiska kulturowe; Kanada

1.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
4-5 mini esejów na temat związany z aktualnymi wydarzeniami w Stanach
Zjednoczonych (40%); aktywność na zajęciach/dyskusja (30%);
prezentacje (30%) Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona
nieobecność na zajęciach. Ewentualne kolejne nieobecności muszą zostać
odpracowane w sposób wyznaczony przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość angielskiego pozwalająca na czytanie tekstów źródłowych a także oglądanie wiadomości/reportaży telewizyjnych
w języku angielskim

Sylabusy
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Konstytucyjne podstawy ustroju USA i Kanady
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.140.5cb4256e9aad7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami amerykańskiego i kanadyjskiego ustroju
politycznego, w tym szczególnie z genezą amerykańskiego i kanadyjskiego konstytucjonalizmu. Podczas kursu
studenci mają możliwość analizy tekstów źródłowych, tekstów aktów prawnych oraz dyskusji na temat charakteru
systemów polityczno-prawnych utworzonych ponad 200 lat temu w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

terminologię i pojęcia związane z funkcjonowaniem
amerykańskiego i kanadyjskiego konstytucjonalizmu,
w tym zwłaszcza zagadnienia dotyczące systemu
polityczno-prawnego Stanów Zjednoczonych i Kanady

AME_K1_W02,
AME_K1_W07

egzamin pisemny

W2

procesy zachodzące w początkach amerykańskiego
i kanadyjskiego konstytucjonalizmu determinujące
charakter samej konstytucji, jak i jej pozycję
w systemach władzy USA i Kanady

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04

egzamin pisemny

W3

różnice w charakterze amerykańskiego
i kanadyjskiego konstytucjonalizmu i systemów
politycznych USA i Kanady, ze szczególnym naciskiem
na kompetencje organów władzy państwowej, ich
wzajemne relacje oraz pozycję jednostki w państwie

AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny

U1

posługiwać się językiem charakterystycznym dla
problematyki prawno-politycznej związanej
z funkcjonowaniem amerykańskiego i kanadyjskiego
konstytucjonalizmu

AME_K1_U02,
AME_K1_U03

egzamin pisemny,
projekt

U2

analizować źródła amerykańskiego i kanadyjskiego
konstytucjonalizmu, a także determinować przyczyny
ewolucji tych systemów konstytucyjnych
na przestrzeni XIX, XX i XXI wieku

AME_K1_U01,
AME_K1_U04

projekt

U3

dyskutować w grupie na temat podobieństw i różnic
w amerykańskim i kanadyjskim konstytucjonalizmie
AME_K1_U02,
wpływających na funkcjonowanie współczesnych
AME_K1_U06
systemów prawno-politycznych Stanów Zjednoczonych
i Kanady

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wdrażania uzyskanej wiedzy i umiejętności pracy
w grupie oraz wyrażania własnych argumentów
w dyskusji w przyszłej pracy zawodowej

AME_K1_K02,
AME_K1_K05

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie projektu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym jest prawo; Konstytucja w znaczeniu formalnym i materialnym; Geneza
amerykańskiego konstytucjonalizmu; Geneza kanadyjskiego konstytucjonalizmu;
Podstawowe zasady konstytucyjne USA i Kanady; Różnice między systemem
parlamentarno-gabinetowym a prezydenckim; Ewolucja amerykańskiego i
kanadyjskiego konstytucjonalizmu na przestrzeni trzech wieków; Analiza tekstów
źródłowych; Analiza tekstów prawniczych; Komparatystyka konstytucyjna; Debata
między studentami dotycząca zagadnień konstytucyjnych.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Problematyka przedstawiana podczas wykładów będzie weryﬁkowana w
formie egzaminu pisemnego mającego charakter krótkich pytań
opisowych, z których część będzie miała charakter komparatystyczny. Aby
zaliczyć zajęcia, należy mieć zaliczenie z ćwiczeń oraz należy uzyskać
przynajmniej 60% punktów z egzaminu pisemnego.

projekt

Podczas ćwiczeń studenci będą analizować teksty i uczestniczyć w
dyskusji. Formalne zaliczenie będzie oparte na dwóch elementach: ocenie
aktywności studentów podczas ćwiczeń oraz ocenie projektu
przygotowanego przez studentów, którzy będą mieli za zadanie dobrać się
w pary i przedstawić ustną prezentację polegającą na argumentowaniu
konkretnych zagadnień związanych z amerykańskim i kanadyjskim
konstytucjonalizmem w formie debaty. Studenci będą mieć przydzieloną
rolę w debacie i ich zadaniem będzie dyskusja z osobą, która będzie
przedstawiała kontrargumentację.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Student może opuścić bez usprawiedliwienia jedne ćwiczenia.

Sylabusy
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Historia Kanady
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.180.5cb4256eb87d1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia, 0312Politologia i wiedza o
społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi politycznymi, gospodarczymi i społecznymi procesami
oraz zjawiskami kształtującymi dzieje Kanady.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najważniejsze fakty, procesy i przemiany zachodzące
na ziemiach kanadyjskich i potraﬁ je samodzielnie
interpretować

AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie
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W2

polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe
uwarunkowania procesów dziejowych, które toczyły
się na ziemiach kanadyjskich i rozumie ich wpływ
na współczesną sytuację i politykę Kanady

AME_K1_W03,
AME_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ interpretować historyczne
uwarunkowania współczesnych problemów Kanady

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

absolwent potraﬁ analizować przemiany społeczne
w Kanadzie

AME_K1_U01,
AME_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

absolwent potraﬁ krytycznie oceniać politykę
kanadyjską, relacje Kanady z USA, Wielką Brytanią,
Unia Europejską i innymi krajami oraz rozumie zmiany
pozycji Kanady na świecie

AME_K1_U01,
AME_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4

absolwent potraﬁ wyjaśnić specyﬁkę dziejów Kanady

AME_K1_U01,
AME_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K1

absolwent jest gotów do po udziału w dyskusjach
na temat społeczeństw wielokulturowych, polityki
wielokulturowości i problemów grup etnicznych
w Kanadzie

AME_K1_K02,
AME_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

absolwent jest gotów do uczestnictwa w dyskusjach
i projektach dotyczących relacji z USA
i antyamerykanizmu

AME_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

60

zapoznanie się z e-podręcznikiem

28

analiza źródeł historycznych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykłady i ćwiczenia umożliwiają poznanie kolejnych etapów dziejów ziem
kanadyjskich: od prehistorii, kultur indiańskich, przez wyprawy europejskich
odkrywców, poprzez dzieje Nowej Francji

W1, W2, U2, U3, U4

2.

Wykłady i ćwiczenia ukażą przebieg wojen francusko angielskich w Ameryce
Północnej zakończony podbojem francuskiej kolonii, historię kolonii brytyjskich
powstałych na podbitych ziemiach oraz kolejne zmiany w Brytyjskiej Ameryki
Pólnocnej

W1, W2, U1, U3, U4

3.

Wykłady i ćwiczenia przedstawiające rozwoj i problemy Dominium Kanady

W1, W2, U1, K2

4.

Wykłady i ćwiczenia omawiające i analizujące procesy kształtujące Kanadę w XX
wieku oraz politykę wewnętrzna i zagraniczną tego kraju

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń przed przystąpieniem do
egzaminu. Egzamin w formie testu pisemnego (możliwe
wykorzystanie jednej z platform zdalnego nauczania). Test łączący
pytania wyboru, pytania otwarte i uzupełnianie brakujących
elementów tekstu. Materiał obejmuje problematykę wykładów i
ćwiczeń oraz literaturę obowiązkową. Do zaliczenia należy uzyskać
ponad 50% punktów.

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach, aktywność na zajęciach
udział w dyskusjach na zadane tematy, przedstawienie
konspektów z ćwiczeń i zaliczenie testu (możliwość kolokwium przy
użyciu jednej z platform zdalnego nauczania); test łączący
pytaniami otwarte, pytania wyboru oraz uzupełnianie brakujących
elementów tekstu . Do zaliczenia należy uzyskać ponad 50%
punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach

Sylabusy
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Współczesna Ameryka II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.180.5cb4256f19cf5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów ze zjawiskami zachodzącymi współcześnie w Ameryce Północnej wraz rozwinięciem
krytycznej analizy tych zjawisk i zdolnościami ich szerszego ukontekstualnienia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

główne problemy współczesnej Ameryki Północnej

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05,
AME_K1_W07,
AME_K1_W08

W2

swoistość instytucji politycznych i prawnych
kształtujących współczesne Stany Zjednoczone

AME_K1_W03,
AME_K1_W04

prezentacja

U1

przeanalizować zarówno sposób prowadzenia
dyskursu jak i jego główne elementy przedstawiające
kluczowe problemy i zjawiska współczesnej Ameryki
Północnej

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U08

esej, prezentacja

U2

wyjaśniać przyczyny i mechanizmy zjawisk
społecznych i politycznych w USA

AME_K1_U02

esej, prezentacja

U3

dyskutować i skutecznie przedstawiać argumenty
w sprawach związanych z amerykańskim życiem
społecznym i politycznym

AME_K1_U03,
AME_K1_U04

prezentacja

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

esej, prezentacja

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej analizy przedstawianych w mediach
i kulturze zagadnień dotyczących współczesnych
problemów i zjawisk we współczesnej Ameryce
Północnej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie projektu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wprowadzenie do amerykańskiego życia społecznego i politycznego; Przegląd
aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych w USA; Rasa i etniczność we
współczesnej Ameryce; Płeć i role płciowe; (Re)deﬁnicja procesów politycznych;
(Re)deﬁnicja podstawowych pojęć - demokracji, reprezentacji, sprawiedliwości
społecznej, wolności; Szeroko pojęte nowe zjawiska kulturowe; Kanada

1.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
4-5 mini esejów na temat związany z aktualnymi wydarzeniami w Stanach
Zjednoczonych (40%); aktywność na zajęciach/dyskusja (30%);
prezentacje (30%) Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona
nieobecność na zajęciach. Ewentualne kolejne nieobecności muszą zostać
odpracowane w sposób wyznaczony przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość angielskiego pozwalająca na czytanie tekstów źródłowych a także oglądanie wiadomości/reportaży telewizyjnych
w języku angielskim

Sylabusy
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Pluralizm religijny USA: rozwiązania polityczno-prawne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.180.5cb42570c3a9b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zaznajomienie studentów z genezą zróżnicowania religijnego społeczeństwa amerykańskiego oraz
z podstawowymi założeniami teologicznymi religii występujących na terenach USA w kontekście ich wpływu
na amerykańskie rozwiązania polityczno-prawne; wyjaśnienie relacji zachodzących między wybranymi systemami
religijnymi w przeszłości i współcześnie; omówienie zasad funkcjonowania pluralizmu religijnego w USA;
przedstawienie amerykańskiego modelu rozdziału państwa od Kościoła; analiza rozwiązań polityczno-prawnych
dotyczących funkcjonowania religii w sferze publicznej i polityce USA, prześledzenie zmian w interpretacji
religijnych klauzul I Poprawki do konstytucji oraz wpływu religii na politykę.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

genezę zróżnicowania religijnego społeczeństwa
amerykańskiego i

AME_K1_W03

egzamin pisemny

W2

relacje zachodzące między wybranymi systemami
religijnymi w przeszłości i współcześnie;

AME_K1_W03

egzamin pisemny

W3

zasady funkcjonowania pluralizmu religijnego w USA
oraz amerykańskiego modelu rozdziału państwa
od Kościoła;

AME_K1_W05

egzamin pisemny

W4

ewolucję rozwiązań polityczno-prawnych i zmian
w interpretacji religijnych klauzul I Poprawki
do konstytucji.

AME_K1_W04

egzamin pisemny

W5

założenia teologiczne wyznań występujących w USA
oraz ich wpływ na rozwój amerykańskich instytucji
polityczno-prawnych

AME_K1_W03

egzamin pisemny

U1

student potraﬁ prawidłowo identyﬁkować i wyjaśniać
zjawiska oraz procesy polityczne, społeczne, kulturowe
AME_K1_U02
i religijne w państwach i społeczeństwach Ameryki
Północnej

egzamin pisemny

U2

student potraﬁ dostrzegać oraz interpretować
przyczyny i mechanizmy procesów migracyjnych (w
tym przyczyny religijne migracji do USA) oraz będące
ich konsekwencją przeobrażenia stosunków
etnicznych, rasowych i religijnych w społeczeństwach
Ameryki Północnej

AME_K1_U04

egzamin pisemny

U3

student potraﬁ analizować zachowania polityczne
i społeczne, związane z religią i relacjami państwoKościół w USA

AME_K1_U01

egzamin pisemny

U4

student potraﬁ wykorzystując swoją wiedzę
przeprowadzić krytyczną analizę zjawisk procesów
religijno-politycznych, społecznych i kulturowych
zachodzących w społeczeństwach amerykańskich

AME_K1_U06

egzamin pisemny

K1

student jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy,
umiejętności oraz działań, szczególnie w zakresie
przemian polityczno-społecznych w krajach Ameryki
Północnej, przy uwzględnieniu ich kontekstu
historycznego, kulturowego i religijnego

AME_K1_K01

egzamin pisemny

K2

student jest gotów do krytycznego odbioru i analizy
komunikowanych mu treści, zwłaszcza dotyczących
podziałów religijno-społecznych i religijno-politycznych
w USA

AME_K1_K05

egzamin pisemny

K3

student jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy,
umiejętności oraz działań, szczególnie w zakresie
przemian społeczno-religijnych i prawnych w krajach
Ameryki Północnej, przy uwzględnieniu ich kontekstu
historycznego, kulturowego

AME_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Geneza zróżnicowania religijnego w koloniach północnoamerykańskich. Grupy
religijne w koloniach: założenia teologiczne, rozwiązania prawne. Wyznania
protestanckie i ich wpływ na rozwój instytucji społeczno-politycznych w USA.
Rozwój ewangelikalizmu, Wielkie Przebudzenia i ich efekty: polityczne, społeczne i
religijne. Religia a wojna o niepodległość. Rozwiązania prawne dotyczące religii w
nowej republice. Relacje państwo-Kościół a poglądy Ojców Założycieli. Konstytucja
i I poprawka. Interpretacja religijnych klauzul I poprawki. Religia obywatelska.
W1, W2, W3, W4, W5,
Rozwój ewangelikalizmu: znaczenie religijne, polityczne i społeczne. Nowe
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
wyznania relgijne: przyczyny powstania, założenia teologiczne, wpływ na polityke
K3
i prawo. Wyznania spoza głównego nurtu a rozwiązania prawne. Rozwój
amerykańskiego pluralizmu. Religia w okresie nasilonej imigracji. Katolicy, Żydzi i
Kościoły etniczne w USA. Religia a polityka. Powstanie amerykańskiego
fundamentalizmu chrześcijańskiego i jego wpływ na politykę i interpretację
religijnych klauzul I poprawki. Podziały wśród Kościołów protestanckich. Prawica
religijna. Kościoły afroamerykańskie a polityka. Kościoły głównego nurtu/liberalne i
ich stosunek do polityki i interpretacji religijnych klauzul I Poprwki.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
50% obecności, egzamin pisemny na podstawie wykładów i zadanych
tekstów. Slajdy są jedynie pomocą wizualną, znajomość haseł ze slajdów
nie jest wystarczająca do zdania egzaminu. Egzamin opiera się na
pytaniach problemowych. Analityczne odpowiedzi powinny być
formułowane w oparciu o treści omawiane przez prowadzącego w czasie
wykładów oraz wiedzę pogłębioną tekstami.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem zaliczenia modułu jest spełnienie wymogu minimum 50% obecności oraz zaliczenie pisemnego egzaminu
końcowego. Ewentualne nadprogramowe nieobecności należy zaliczyć na warunkach ustalonych z prowadzącym.

Sylabusy
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Rdzenna ludność Ameryki Północnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.180.5cb42570a4ﬀb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia, 0312Politologia i wiedza o
społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z podstawową problematyką dotyczącą ludności rdzennej USA i Kanady
w kontekście historycznym i współczesnym (struktury, relacje społeczne, kultura, problemy).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

struktury, relacje społeczne oraz aktualne procesy
społeczne i polityczne zachodzące wśród ludności
rdzennej państw Ameryki Północnej.

AME_K1_W03,
AME_K1_W05,
AME_K1_W08

egzamin pisemny
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W2

,w kontekście historycznym oraz współczesnym,
zjawiska kulturowe zachodzące wśród ludności
rdzennej USA i Kanady.

AME_K1_W03,
AME_K1_W05,
AME_K1_W08

egzamin pisemny

W3

charakter ruchów społecznych oraz relacji na linii
państwo - ludność rdzenna w USA i Kanadzie

AME_K1_W04,
AME_K1_W05,
AME_K1_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zdeﬁniować i interpretować zagadnienia związane
z polityką państw Ameryki Północnej wobec ludności
rdzennej.

AME_K1_U03,
AME_K1_U04,
AME_K1_U06

egzamin pisemny

U2

wskazać źródła i rezultaty procesów prowadzących
do powstania problemów dotykających ludność
rdzenną USA i Kanady

AME_K1_U01,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

egzamin pisemny

U3

dokonać analizy i interpretacji zjawisk społecznych
zachodzących wśród poszczególnych grup ludności
rdzennej w Ameryce Północnej.

AME_K1_U01,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

egzamin pisemny

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K03,
AME_K1_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej analizy i interpretacji informacji dostępnych
w sferze publicznej oraz wykorzystania nabytej wiedzy
w dalszej karierze zawodowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

analiza źródeł historycznych

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.

Inuici – historia, warunki życia, kultura, organizacja społeczna, problemy
współczesne.

W1, W3, U1, U2, K1

2.

Pierwsze Narody Ameryki Północnej - wprowadzenie ogólne, cechy wspólne i
różnorodność plemienna.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Spotkanie dwóch światów” – okres kolonialny i sytuacja ludności rdzennej

W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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4.

Wybrane współczesne problemy społeczności Pierwszych Narodów; np. rezerwaty,
spory o ziemię, problem statusu, szkolnictwo, pozycja kobiet, zakres
samostanowienia.

W2, W3, U3, K1

5.

Metysi – historia i problemy współczesne

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia modułu jest minimum 60% obecności na wykładach
oraz zaliczenie na 60% egzaminu w formie pisemnej. Egzamin składa się z
testu wyboru oraz pytań otwartych, np. interpretacja map. Egzamin
obejmuje tematykę przedstawianą na wykładach oraz w lekturach
uzupełniających wskazanych przez prowadzącą, z którymi studenci
zapoznają się w ramach pracy własnej. Egzamin jest przeprowadzany w
formie pisemnej w sali lub na platformie Teams w przypadku
wprowadzenia zdalnego nauczania. Osoby piszące egzamin w terminie "0"
(przed sesją) nie otrzymują ocen niedostatecznych, jednak każda inna
uzyskana ocena w przedziale 3-5 jest wpisywana do systemu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Część zajęć może być realizowana zdalnie na platformie e-learningowej.
Studenci zapoznają się w ramach pracy własnej z lekturami dodatkowymi wskazanymi przez prowadzącą, których znajomość
zostanie
zweryﬁkowana podczas testu końcowego.

Sylabusy
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Ewolucja tożsamości politycznej i kulturowej Ameryk w ujęciu
porównawczym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.1100.5cb4256fbf39c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kluczowymi etapami kształtowania tożsamości mieszkańców obydwu
Ameryk oraz przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnej analizy czynników kształtujących tę
tożsamość.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

kluczowe momenty ewolucji tożsamości politycznokulturowej mieszkańców obydwu Ameryk

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

przyczyny kulturowej odrębności Ameryki Łacińskiej
i Ameryki Północnej

AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

przejawy artystycznego i kulturowego
odzwierciedlania przemian tożsamości politycznej.

AME_K1_W02,
AME_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie poszukiwać źródła opisujące ewolucję
tożsamości politycznej i kulturowej Ameryki

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

porównać zjawiska zachodzące w różnych
krajach/regionach, wyjaśniając przyczyny odmienności
kulturowej i politycznej

AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

AME_K1_K05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

realizowania grupowych prac i projektów badawczych,
przyjmując różne zadania.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

przygotowanie do ćwiczeń

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Regiony kulturowe Ameryk. Rola środowiska geograﬁcznego w kształtowaniu się
regionalnych odrębności; różnice kultury mieszkańców Północy i Południa

W2

2.

Osiągnięcia kultury początków kolonizacji; rola życia religijnego i jego wpływ na
rozwój cywilizacji; teokracja w wersji purytańskiej i katolickich misji w Ameryce
Południowej

W1, W3, U1, K1

3.

Między imitacją a innowacją: zależność kultur amerykańskich od metropolii;
przyczyny i sposoby poszukiwania odrębności

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Kultura agrarna a preindustrialna: uprzemysłowienie Stanów Zjednoczonych oraz
gospodarka rolna Ameryki Południowej

W2, U2, K1

5.

Mity założycielskie niepodległych państw amerykańskich: od Jerzego Waszyngtona
W1, W2, W3, U1, U2, K1
do Simona Bolivara

6.

Niewolnictwo, abolicjonizm i ruchy antykolonialne oraz protonarodowościowe

W2, W3, U1, U2

7.

Ideały wolności: mit pogranicza, kultura kowbojska i gaucho

W1, W2, W3, U1, U2

8.

Powstanie i rozwój rodzimej sztuki w obydwu Amerykach: malarstwo, teatr, kino

W3, U1, K1

9.

Przemiany kulturowe w Amerykach po II wojnie światowej: w stronę
internacjonalizacji i globalizacji

W3, U1, U2

10.

Procesy demokratyzacji i dążenie do sprawiedliwości społecznej: od Brown vs.
Board of Education po Rewolucję Kubańską i upadek reżimów wojskowych

W1, W2, W3, U1, U2

11.

Między współpracą a walką: hegemonia kulturowa USA i reakcje krajów
amerykańskich

W2, U2, K1

12.

Dla ułatwienia rozeznania - treści programowe dla ćwiczeń:
- Kultura amerykańskiego purytanizmu / ewolucja religijna
- Tworzenie się historii amerykańskiej
- Mit amerykańskiej niezwykłości
- Kształtowanie się idei panamerykańskiej
- Narodziny tożsamości afroamerykańskiej
- Rolia„Frontier” (pogranicza) w kształtowaniu oblicza Ameryk
- Mity stworzenia cywilizacji rdzennych mieszkańców w Ameryce Płn. VS ludność
rodzima w relacjach odkrywców, podróżników, kolonistów i osadników
południowoamerykańskich i kanadyjskich
- Narodziny i różne oblicza nacjonalizmów amerykańskich frankofońskiego
- Kultura broni

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Końcowy egzamin jest przeprowadzany w pisemnej formie testu
jednokrotnego wyboru
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kolokwium w formie pisemnej obejmuje materiał omówiony podczas
zajęć. Kolokwium złożone jest z pytań otwartych, pół-otwartych oraz
krótkich zadań. Prezentacja zespołowa projektów badawczych
wybranych przez Uczestników/Uczestniczki kursu. Prezentacje
oceniane są wg następujących kryteriów: poprawność
metodologiczna i rodzaj wykorzystanych źródeł, struktura, logika i
forma prezentacji, wkład pracy i staranność edycyjna. Obecność
obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.
Każdą kolejną należy odpracować w formie uzgodnionej z
prowadzącymi najpóźniej tydzień przed terminem kolokwium. 5
nieobecności oznacza niezaliczenie kursu (za wyjątkiem
nieobecności usprawiedliwionych zaświadczeniem lekarskim lub
zaświadczeniem o działalności związanej z UJ). Aktywny udział w
dyskusji na podstawie przeczytanych tekstów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach

Sylabusy
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System prawa amerykańskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.1100.5cb4256fe82f9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie, 0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

przekazanie wiedzy z zakresu prawa amerykańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem cech systemu common
law, takich jak prawotwórcza rola władzy sądowniczej, rola precedensów w procesie tworzenia prawa, pozycja
ławy przysięgłych w systemie wymiaru sprawiedliwości, czy kontradyktoryjności amerykańskiego procesu
sądowego

C2

wyjaśnienie studentom znaczenia prawa w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturowym Stanów
Zjednoczonych, z naciskiem na relacje między prawem federalnym a prawem stanowym

C3

przybliżenie funkcjonowania Sądu Najwyższego USA pod kątem jego roli w amerykańskim systemie władzy, jak
również z punktu widzenia najważniejszych orzeczeń w historii, które zdeterminowały charakter państwa
i społeczeństwa amerykańskiego

C4

nauczenie studentów umiejętności analizy opinii sędziowskich w celu zrozumienia charakteru i istoty prawa dla
relacji społeczno-politycznych

Sylabusy
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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

główne pojęcia i terminologię prawniczą związaną
z powstaniem, ewolucją i funkcjonowaniem systemu
prawa amerykańskiego

AME_K1_W02,
AME_K1_W03

egzamin pisemny, esej

W2

teorie stojące u podstaw funkcjonowania systemu
prawa amerykańskiego, w tym doktrynę stare decisis
będącą fundamentem systemu common law
i obowiązującej w nim zasady precedensów

AME_K1_W02,
AME_K1_W04

egzamin pisemny

W3

mechanizmy rządzące procesami tworzenia, egzekucji
i interpretacji prawa w Stanach Zjednoczonych, wraz
z rolą poszczególnych segmentów władzy w tych
procesach

AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny

W4

pozycję sędziów w systemie common law,
ze szczególnym uwzględnieniem ich prawotwórczej
roli oraz aktywności w interpretacji konstytucji

AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny

W5

różnice między systemem common law a systemem
prawa kontynentalnego, zarówno w wymiarze
teoretycznym, jak i praktycznym, z punktu widzenia
poszczególnych segmentów prawa, takich jak prawo
cywilne, karne, administracyjne, konstytucyjne
i procesowe

AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny, esej

U1

analizować orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów
Zjednoczonych pod kątem formalnoprawnym oraz
merytorycznym, wskazując ich znaczenie dla
amerykańskiego systemu prawno-politycznego

AME_K1_U01,
AME_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

pracując w grupie, ułożyć hierarchię źródeł prawa
amerykańskiego i zrozumieć wynikającą z niej
szczególną rolę precedensów w systemie prawa
Stanów Zjednoczonych

AME_K1_U02,
AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

swobodnie posługiwać się prawniczym angielskim
poprzez wielokrotną analizę tekstów prawnych
(orzeczeń sądowych) w języku angielskim

AME_K1_U05,
AME_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U4

zaprezentować podstawowe różnice między systemem AME_K1_U03,
common law a systemem prawa kontynentalnego,
AME_K1_U04,
zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i empirycznym AME_K1_U06

egzamin pisemny, esej

U5

wskazać mocne i słabe cechy systemu prawa
amerykańskiego, posługując się fachową terminologią
i argumentując samodzielnie swoje opinie w tym
zakresie

AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnej pracy samodzielnie oraz w grupie

AME_K1_K03,
AME_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K2

publicznego przedstawiania swoich argumentów
i odpowiedzi na ich ewentualną krytykę przez
pozostałych uczestników zajęć

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

esej

Sylabusy
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K3

wykorzystania w praktyce uzyskanej wiedzy,
zwłaszcza z perspektywy wrażliwości społecznej, która
stanowi przedmiot analizy podczas wielu zajęć
na temat prawa amerykańskiego

AME_K1_K03,
AME_K1_K04

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

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.

Czym jest prawo; Prawo precedensów - teoria i praktyka; Rola władzy sądowniczej
w systemie common law; Prawo cywilne - delikty; Prawo karne - przestępstwa,
kary i stopień winy; Prawo procesowe - kontradyktoryjność i ława przysięgłych;
Prawo administracyjne - władza lokalna i agencje administracyjne; Prawo
konstytucje - sposoby interpretacji konstytucji; Rola prawników i etyka prawnicza;
Praw amerykańskie a prawo międzynarodowe. / Analiza orzeczeń Sądu
Najwyższego. Układanie hierarchii źródeł prawa amerykańskiego.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Treść egzaminu będzie opierała się na tematyce poruszanej podczas
wykładów. Egzamin będzie w formie pisemnej, składający się z trzech
części: testu jednokrotnego wyboru weryﬁkującego wiedzę studenta,
zdeﬁniowania charakteru normy prawnej ukazującej umiejętności
analityczne studenta, a także części opisowej weryﬁkującej wiedzę
egzamin pisemny, esej studenta oraz zdolność logicznej argumentacji. Egzamin będzie
stanowił 70% końcowej oceny, natomiast pozostałe 30% będzie
stanowił projekt, czyli esej, który student będzie musiał przygotować
przed końcem zajęć. Tematyka eseju powinna zostać ustalona z
prowadzącym zajęcia i powinna objąć aktualne problemy związane z
funkcjonowaniem prawa amerykańskiego.

zaliczenie na ocenę

dokonanie analizy sprawy sądowej (właściwe wypełnienie tabelki oraz
krótka odpowiedź na trzy pytania do tekstu); ocenie nie podlega
poziom języka angielskiego studenta, ale właściwe wypełnienie
tabelki ukazujące zdolności analityczne studenta.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ćwiczenia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył
powinien usprawiedliwić.

Sylabusy
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Literatura północnoamerykańska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.1100.5cb425701df6d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z wybranymi pozycjami z literatury amerykańskiej poprzez
odniesienie do różnych kontekstów historyczno-kulturowych i szkół analizy i interpretacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

jak analizować i interpretować pozycję człowieka
w życiu społecznym w kanonicznych tekstach
literackich

AME_K1_W02,
AME_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

literackie odzwierciedlenie mechanizmów rządzących
procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi
w kontekście amerykańskim

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

rolę i znaczenie mediów i instytucji kultury
we współczesnych społeczeństwach amerykańskich
w odniesieniu do recepcji dzieł literackich

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dostrzegać procesy zachodzące w społeczeństwach
i państwach amerykańskich wykorzystując analizę
tych zjawisk w odpowiednich gatunkach literackich

AME_K1_U01,
AME_K1_U05,
AME_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

prawidłowo analizować zachowania społeczne
i kulturowe w życiu publicznym społeczeństw
amerykańskich w oparciu o interpretację tych zjawisk
w adekwatnych tekstach literackich

AME_K1_U01,
AME_K1_U05,
AME_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

dostrzegać przyczyny i skutki procesów migracyjnych,
etnicznych i rasowych mających miejsce
w społeczeństwach amerykańskich na przykładzie
ewolucji gatunków literackich służących analizie
konstrukcji tożsamości

AME_K1_U01,
AME_K1_U05,
AME_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K1

wnikliwej analizy i interpretacji wybranych tekstów
literackich oraz jest społecznie wrażliwy na problemy
różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form
dyskryminacji

AME_K1_K01,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

dalszego uzyskiwania wiedzy i poszerzania swoich
umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstów
literackich poprzez podjęcie studiów II stopnia, czy
udział w konferencjach i innych wydarzeniach
o charakterze naukowym

AME_K1_K03,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
TEMATY WYKŁADÓW:
1. Od twórczości rdzennych Amerykanów po literaturę kolonialną (literatura ustna,
purytańskie kazania, dzienniki, wiersze)
2. Transcendentalizm i symbolizm (Ralph Waldo Emerson, Edgar Allan Poe,
Nathaniel Hawthorne, Herman Melville)
3. Realizm, naturalizm i regionalizm (Henry James, Mark Twain)
4. Literatura Południa (William Faulkner, Flannery O’Connor, Carson McCullers)
5. Literatura lat 50-tych, 60-tych i 70-tych (J.D. Salinger, Ken Kesey, John Updike i
Vladimir Nabokov)
6. Literatura żydowska i postmodernizm (Saul Bellow, Philip Roth, Thomas
Pynchon, Don DeLilo)
7. Literatura etniczna (literatura afro-amerykańska, literatura Latino/Latina,
literatura Rdzennych Amerykanów, literatura Asian-American)

1.

TEMATY ĆWICZEŃ:
1. Vladimir Nabokov „Dobrzy czytelnicy i dobrzy pisarze”
2. Edgar Allan Poe „ Upadek domu Usherów” i „Zabójstwo przy Rue Morgue”
3. Nathaniel Hawthorne Szkarłatna litera
4. Emily Dickinson – utwory wybrane
5. Mark Twain Przygody Huckelberry’ego Finna
6. Francis Scott Fitzgerald Wielki Gatsby
7. William Faulkner Światłość w sierpniu
8. Carson McCullers Gość weselny
9. Sylvia Plath Szklany klosz
10. Phillip Roth Spisek przeciwko Ameryce
11. Toni Morrison Umiłowana
12. Sherman Alexie Absolutnie prawdziwy pamiętnik
13. Junot Díaz Topiel (Aguantando i Negocios)
14. Kolokwium zaliczeniowe

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin oparty na zadaniach półotwartych uwzględniający punkty za
obecność na wykładach; konieczność zaliczenia kursu ćwiczeniowego;
dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim
nieobecności w semestrze. Każdą kolejną należy odpracować w formie
uzgodnionej z prowadzącymi najpóźniej tydzień przed terminem
kolokwium. 5 nieobecności oznacza niezaliczenie kursu (za wyjątkiem
nieobecności usprawiedliwionych zaświadczeniem lekarskim lub
zaświadczeniem o działalności związanej z UJ)

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach i przeczytana lektura,
prezentacja na temat lektur oraz zaliczenie na ocenę kończące semestr;
dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim
nieobecności w semestrze. Każdą kolejną należy odpracować w formie
zaliczenie na ocenę
uzgodnionej z prowadzącymi najpóźniej tydzień przed terminem
kolokwium. 5 nieobecności oznacza niezaliczenie kursu (za wyjątkiem
nieobecności usprawiedliwionych zaświadczeniem lekarskim lub
zaświadczeniem o działalności związanej z UJ)

Sylabusy
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Sylabusy
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Proseminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.1100.1586122134.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z formalnymi aspektami tworzenia prac naukowych (w tym
zasadami obowiązującymi w IAiSP) oraz przygotowanie studentów do procesu tworzenia pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

metody i narzędzia pozyskiwania danych do pracy
naukowej, w tym pracy dyplomowej

AME_K1_W01,
AME_K1_W07

zaliczenie na ocenę
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W2

zasady dotyczące pisania prac dyplomowych pod
kątem gromadzenia i korzystania z danych objętych
ochroną własności intelektualnej

AME_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

w jaki sposób należy analizować i wykorzystywać dane
badawcze potrzebne do przygotowania pracy
dyplomowej, w tym do określenia celów badawczych,
hipotezy badawczej oraz postawienia właściwych
pytań badawczych

AME_K1_W01,
AME_K1_W07,
AME_K1_W09

zaliczenie na ocenę

U1

przygotować konspekt pracy dyplomowej zawierający
określenie tematu i zakresu badawczego, celu badań,
hipotezy badawczej, pytań badawczych, kwestii
metodologicznych i teoretycznych, struktury pracy
oraz stanu badań

AME_K1_U02,
AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

zastosować właściwe metody i techniki badawcze
do osiągnięcia celów badawczych planowanej
rozprawy

AME_K1_U03,
AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

prognozować zjawiska społeczne zachodzące
w państwach amerykańskich

AME_K1_U01,
AME_K1_U02

zaliczenie na ocenę

AME_K1_K01,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykorzystania wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych podczas dyskusji naukowej,
przygotowywania pracy naukowej oraz w życiu
publicznym i prywatnym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie pracy dyplomowej

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wybór tematu – prace monograﬁczne i przeglądowe, historyczne i współczesne,
przekształcenie aktualnych zagadnień w temat naukowy. Zasady pisania pracy
dyplomowej obowiązujące w IAiSP. Wybór metodologii – odpowiednie ujęcie
tematu, analiza dostępnych metod i technik badawczych. Dostępność źródeł,
literatura naukowa, zbieranie literatury, korzystanie z różnych rodzajów źródeł.
Analiza przykładowych tekstów, krytyczna ocena zawartości, kondensacja
informacji, streszczenie. Technika pisania pracy dyplomowej, zasady cytowania i
parafrazy, problem plagiatu. Prezentacja zakresu wybranej tematyki oraz
planowanej kwerendy przez poszczególnych uczestników seminarium, dyskusja.
Prezentacja konspektu pracy dyplomowej.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest w kolejności: (1) uzgodnienie z
prowadzącym tematyki przyszłej pracy, (2) przedstawienie wstępnej
wersji konspektu pracy dyplomowej, zakresu prowadzonej kwerendy,
zaliczenie na ocenę
oraz zgromadzonej literatury, (3) dostarczenie prowadzącemu jednego
rozdziału przyszłej pracy dyplomowej. Terminy wykonania powyższych
zadań są podawane przez prowadzących na początku semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na proseminarium jest obowiązkowa

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.1200.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest napisanie przez studentów pracy dyplomowej zgodnej z wymogami formalnymi oraz
zasadami obowiązującymi w IAiSP oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

metody i narzędzia pozyskiwania danych do pracy
naukowej, w tym pracy dyplomowej

AME_K1_W01,
AME_K1_W07

zaliczenie na ocenę
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W2

zasady dotyczące pisania prac dyplomowych pod
kątem gromadzenia i korzystania z danych objętych
ochroną własności intelektualnej

AME_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

w jaki sposób należy analizować i wykorzystywać dane
badawcze potrzebne do przygotowania pracy
dyplomowej, w tym do określenia celów badawczych,
hipotezy badawczej oraz postawienia właściwych
pytań badawczych

AME_K1_W01,
AME_K1_W07,
AME_K1_W09

zaliczenie na ocenę

U1

przygotować pracę dyplomową z właściwie
określonym tematem i zakresem badawczym, celem
badań, hipotezą badawczą, pytaniami badawczymi,
kwestiami metodologicznymi i teoretycznymi oraz
właściwą strukturą pracy

AME_K1_U02,
AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

zastosować właściwe metody i techniki badawcze
do osiągnięcia celów badawczych planowanej
rozprawy

AME_K1_U03,
AME_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

prognozować zjawiska społeczne zachodzące
w państwach amerykańskich

AME_K1_U01,
AME_K1_U02

zaliczenie na ocenę

AME_K1_K01,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykorzystania wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych podczas dyskusji naukowej,
przygotowywania pracy naukowej oraz w życiu
publicznym i prywatnym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

240

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treść modułu kształcenia obejmuje spotkania w grupach oraz indywidualne
konsultacje związane z przygotowaniem pracy dyplomowej. Studenci wdrażają
uzyskaną wiedzę teoretyczną dotyczącą formalnych i merytorycznych aspektów
tworzenia prac naukowych. Efektem końcowym ma być właściwa co do formy i
treści dysertacja, która będzie przedmiotem egzaminu dyplomowego.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metody e-learningowe, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest złożenie pracy dyplomowej, która
spełnia wymogi umożliwiające przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie proseminarium

Sylabusy
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Otwarte spotkania akademickie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.1200.5cab06871108c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

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

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapewnienie studentom możliwości udziału w wydarzeniach naukowych poszerzających wiedzę w zakresie
realizowanych przez nich kierunków studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zagadnienia w zakresie nauk społecznych

AME_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W03

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
wykorzystywać wiedzę pozyskaną w toku spotkań
akademickich

U1

AME_K1_U02,
AME_K1_U03

zaliczenie

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie nauk
społecznych

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

konsultacje

10

Przygotowanie prac pisemnych

35

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.

nie dotyczy

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w otwartych spotkaniach akademickich, które mogą
odbywać się stacjonarnie lub w formie wydarzeń organizowanych online.
Po każdym spotkaniu student powinien sporządzić notatkę (w j. polskim,
angielskim lub hiszpańskim) i w wyznaczonym terminie przesłać ją do
oceny Opiekunce / Opiekunkowi konkretnego spotkania.
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Załącznik nr 168 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek:

amerykanistyka

Poziom kształcenia:

drugiego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

6

Program

8

Efekty uczenia się

10

Plany studiów

12

Sylabusy

19
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

amerykanistyka

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o polityce i administracji 56%
Nauki o kulturze i religii

20%

Nauki socjologiczne

12%

Historia

3%

Językoznawstwo

3%

Nauki prawne

3%

Literaturoznawstwo

3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia II stopnia na kierunku amerykanistyka oferują pogłębioną wiedzę odnoszącą się do politycznego i społecznokulturowego wymiaru funkcjonowania państw amerykańskich, ze szczególnym uwzględnieniem USA i Kanady. Włączenie do
programu studiów elementów problematyki latynoamerykańskiej pozwala nabyć wszechstronną wiedzę na temat regionu,
systemów politycznych, polityki zagranicznej wybranych państw, współczesnych procesów społecznych i przeobrażeń
kulturowych, a także współczesnych wyzwań, napięć i konﬂiktów w regionie. Podczas studiów student pozna m.in. dzieje
Stanów Zjednoczonych Ameryki, różnorodne aspekty kultury, religii i obyczajów amerykańskich i latynoamerykańskich, czy
współczesną literaturę amerykańską. Integralną częścią programu jest doskonalenie znajomości języka angielskiego (także
dzięki zróżnicowanej ofercie kursów fakultatywnych w języku angielskim, w tym zajęć konwersatoryjnych) lub hiszpańskiego.
Ponad połowa punktów ECTS uzyskiwana jest w ramach przedmiotów fakultatywnych, co pozwala studentowi na elastyczne i
świadome planowanie procesu uczenia się. Dzięki takiemu podejściu oraz przy równoczesnym stałym aktualizowaniu treści
kształcenia, student otrzymuje kompleksową wiedzę z zakresu studiów amerykanistycznych. Ze względu na obszar badań
(Ameryka Północna oraz Ameryka Łacińska), a także interdyscyplinarne ujęcie, pozwalające na uzyskanie kompetencji w
zakresie różnych dyscyplin naukowych, zwiększenie liczby zajęć ćwiczeniowych i konwersatoryjnych oraz nacisk na
samodzielne rozwiązywanie problemów, oferta dydaktyczna na kierunku amerykanistyka znacząco odbiega od innych
programów studiów oferowanych na Uczelni.
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Koncepcja kształcenia
Kształcenie na kierunku amerykanistyka ma na celu rozszerzanie wiedzy w zakresie objętym programem studiów, rozwijanie
umiejętności indywidualnego oraz grupowego rozwiązywania problemów, podejmowanie nowych wątków naukowych
dotyczących zagadnień amerykanistycznych, wspieranie dalszego kształcenia na poziomie uniwersyteckim, a także
stymulowanie studenta do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy oraz wdrażania nabytych umiejętności i kompetencji
społecznych w życiu publicznym i prywatnym. Powyższe cele odpowiadają misji i strategicznym celom Uczelni określonym w
Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2014-2020. Koncepcja kształcenia na studiach II stopnia zakłada
ponadto stworzenie studentowi możliwości indywidualnego kształtowania programu studiów (ponad 50% punktów ECTS
stanowią kursy fakultatywne). IAiSP wspiera również mobilność studentów (w ramach programu Erasmus+ oraz wymiany
bezpośredniej z zagranicznymi placówkami naukowymi). Ponadto, dzięki wieloletniej współpracy z Copernicus Society of
America (Fundacja Kopernikańska) i Dickinson College, każdego roku przynajmniej jedna osoba studiująca amerykanistykę
ma szansę wyjechać na semestr do Dickinson College w USA.

Cele kształcenia
Zdobycie przez studentów pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z teoretycznymi i
praktycznymi aspektami funkcjonowania państw i społeczeństw amerykańskich i latynoamerykańskich.
Zdobycie przez studentów pogłębionej wiedzy na temat struktur społecznych, stratyﬁkacji i nierówności społecznych na
kontynencie amerykańskim.
Rozwinięcie umiejętności identyﬁkowania złożonych relacji między różnymi strukturami społeczeństw amerykańskich oraz
analizowania współczesnej amerykańskiej i latynoamerykańskiej rzeczywistości politycznej, społecznej i kulturowej.
Zdobycie przez studentów pogłębionej wiedzy pozwalającej na analizowanie zjawisk i procesów społeczno-politycznych
zachodzących w skali regionalnej i globalnej.
Rozwinięcie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów i wykorzystywania zdobytej wiedzy w życiu społecznym i
zawodowym.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Studia na kierunku amerykanistyka umożliwiające zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu problematyki
amerykanistycznej i latynoamerykanistycznej, w połączeniu z umiejętnością skutecznego jej wykorzystywania oraz
rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi i wrażliwością na różnice kulturowe i etniczne w pełni odpowiadają na
wyzwania, wymogi i potrzeby społeczno-gospodarcze zarówno otoczenia lokalnego, jak i krajowego. Intensywnie rozwijające
się przedsiębiorstwa z amerykańskim kapitałem, ﬁrmy polskie i międzynarodowe ukierunkowane na współpracę z państwami
Ameryki Północnej i Łacińskiej poszukują pracowników znających i rozumiejących specyﬁkę amerykańskich społeczeństw, w
tym systemów wartości, norm i praktyk kulturowych. Doświadczenia zawodowe dotychczasowych absolwentów Instytutu,
którzy znaleźli zatrudnienie w takich przedsiębiorstwach, jak IBM Poland, International Papers, State Street, Alexander Mann
Solutions, HSBC Bank czy CitiCorp potwierdzają, zasadność utworzenia kierunku. Absolwenci amerykanistyki znajdują
rownież zatrudnienie w tych sektorach gospodarki, w których wysoko cenione są: interdyscyplinarna wiedza, krytyczne
myślenie, zdolności analityczne, umiejętność budowania relacji i pracy zespołowej.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się osiągane w czasie studiów odpowiadają wyrażanym przez władze regionalne i centralne potrzebom.
Studenci nabywają wiedzę o mechanizmach i kierunkach przemian społeczno-politycznych oraz ich konsekwencjach,
doskonalą umiejętności analizowania i wyjaśniania, a także wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań, uwzględniając
kontekst amerykański, ale nie ograniczając się wyłącznie do niego. W warunkach globalizacji i szybko postępujących zmian,
a przy tym nieustannej ekspansji kultury amerykańskiej i amerykańskich wzorów życia, amerykaniści skutecznie odnajdą się
na rynku pracy. Posiadanie wiedzy z różnych dziedzin oraz swobodne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i w
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piśmie, wraz z umiejętnością pracy w międzynarodowym zespole z poszanowaniem odmienności kulturowych jest pożądaną
przez pracodawców kompetencją zawodową. Jednocześnie absolwent jest gotowy do wdrożenia nabytych podczas studiów
umiejętności i kompetencji społecznych w życiu publicznym i prywatnym oraz do kontynuowania nauczania w szkole
doktorskiej.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
badania z zakresu historii Stanów Zjednoczonych, stosunków międzynarodowych, relacji transatlantyckich;
badania z zakresu procesów politycznych, polityk i instytucji publicznych, dyplomacji;
badania z zakresu ruchów migracyjnych i polityki migracyjnej;
badania z zakresu zmiany społecznej i procesów społecznych w Stanach Zjednoczonych oraz na linii transatlantyckiej;
badania z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa, polityki i kultury;
badania z zakresu zarządzania globalnego, ekonomii i przywództwa;
badania z zakresu historii i współczesnej roli Polonii w Amerykach i w Europie;
badania z zakresu kultury amerykańskiej;
badania z zakresu tożsamości etnicznej i polityki tożsamości mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie ŚrodkowoWschodniej nieposiadających własnego państwa

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów w ramach kierunku odzwierciedla główne kierunki badań prowadzonych w jednostce. Pracownicy naukowobadawczy IAiSP aktywnie uczestniczą w krajowym i międzynarodowym dyskursie dotyczącym szeroko rozumianej
problematyki amerykanistycznej, realizując zespołowe i indywidualne projekty naukowe, których rezultatem są liczne
publikacje, prowadząc wykłady w zagranicznych uniwersytetach, realizując staże zagraniczne, a także podejmując aktywną
działalność popularyzującą wyniki badań naukowych. Spośród realizowanych oraz zakończonych projektów można wskazać
m.in. granty NCN: "Neurobiologia i neurotechnologie na wojnie" realizowany przez dr hab. Łukasza Kamieńskiego, prof. UJ;
"Wykorzystanie sieci neuronowych w badaniach politologicznych", pod kierunkiem dr. hab. Łukasza Wordliczka, prof. UJ;
"Finansowanie kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych a przyszłość demokracji", pod kierunkiem dr. hab. Pawła
Laidlera, prof. UJ oraz z udziałem dr. Macieja Turka; "Kanada jako mocarstwo selektywne. Rola i pozycja międzynarodowa
Kanady po 1989 roku", pod kierunkiem dr. Marcina Gabrysia i z udziałem dr. Tomasza Soroki; udział dr Marty Kani w
projektach badawczych realizowanych w ramach Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica,
Universidad Nacional Autónoma de México: "Unicidad, pluralidad y comunidad. Debates sobre el Estado latinoamericano
desde los pueblos indígenas"; realizacja przez dr Annę Kaganiec-Kamieńską, stypendystkę Fundacji Fulbrighta, projektu
"Język, styl życia i tożsamość w Portoryko", projekt dr.hab. Łukasza Kamieńskiego poświęcony historii środków
psychoaktywnych na wojnie, którego rezultatem była monograﬁa pt. "Farmakologizacja wojny. Historia narkotyków na polu
bitwy", która w nieco zmienionej formie ukazała się w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim. Pracownicy
IAiSP regularnie publikują w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, wydają monograﬁe (m.in. w serii "Prace
Amerykanistyczne" Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, "Studia Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego"
Wydawnictwa Universitas; seria Societas Wydawnictwa Księgarnia Akademicka czy serii Migration-Ethnicity-Nation: Cracow
Studies in Culture, Society and Politics Wydawnictwa Peter Lang). W IAiSP regularnie organizowane są seminaria i
konferencje o tematyce amerykanistycznej, kanadystycznej i latynoamerykanistycznej, dzięki czemu jednostka jest
rozpoznawalna zarówno w Polsce, jak i w Europie. Przekłada się to na wysoki poziom badań, a także oferty dydaktycznej
realizowanej na kierunku amerykanistyka. Instytut współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami naukowymi, takimi jak
Polska Akademia Umiejętności, Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykańskich, Ośrodek
Studiów Amerykańskich w Warszawie, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Emigracji w
Gdynii oraz innymi ośrodkami podejmującymi tematykę amerykanistyczną. Owocem tej współpracy są m.in. wykłady
gościnne oraz wspólne semianria naukowe. W IAiSP wydawane jest czasopismo naukowe "Ad Americam. Journal of American
Studies”, którego redaktorem naczelnym jest dr hab. Łukasz Wordliczek, prof. UJ. Na przestrzeni ostatnich lat czasopismo
stało się znaczącym, ogólnopolskim forum prezentacji badań amerykanistycznych i kanadystycznych, co pozwala na
traktowanie pisma jako należącego do krajowej czołówki podobnych wydawnictw.
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Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedzibą Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest nowoczesny budynek oddany do użytku w 2020 roku po
gruntownym remoncie i termomodernizacji. Budynek położony jest przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Budynek 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
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:

0312

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Studia na kierunku amerykanistyka trwają dwa lata, w trakcie których student realizuje kursy obowiązkowe oraz
fakultatywne. Kursy fakultatywne wybierane są spośród przedmiotów z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk o
kulturze i religii. W ciągu toku studiów student jest zobowiązany zaliczyć trzy przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
Znaczącym elementem studiów jest praca własna studenta (np. lektura wskazanych tekstów, przygotowanie prac
pisemnych, realizacja projektów) oraz indywidualne lub grupowe konsultacje z prowadzącymi zajęcia. Kursy fakultatywne
można realizować w języku polskim lub angielskim z puli zajęć oferowanych w IAiSP. W uzasadnionych przypadkach, za
zgodą zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych, jeden kurs fakultatywny w całym cyklu studiów można zrealizować w innych
jednostkach UJ. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe kursy z grupy przedmiotów
fakultatywnych. W uzasadnionym przypadku mogą być usuwane przedmioty z grupy przedmiotów fakultatywnych. Kursy
mogą być organizowane w bloku zajęć (częściej niż raz w tygodniu) lub w trybie intensywnym (więcej niż 2 godziny zajęć z
danego przedmiotu w jednym dniu).

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

111

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

62

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 964

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Nie dotyczy
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Aby ukończyć stacjonarne studia II stopnia na kierunku amerykanistyka student obowiązany jest zaliczyć wszystkie zajęcia
przewidziane w planie studiów, których łączna wartość wynosi 120 ECTS, w tym zdać egzamin z języka angielskiego lub
hiszpańskiego co najmniej na poziomie B2+, a także złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy. Egzamin
dyplomowy ma formę ustną. Przeprowadza go komisja, w skład której wchodzą przewodniczący, recenzent i promotor.
Członkowie komisji zadają pytania odnoszące się do problematyki pracy dyplomowej oraz tematyki zawartej w programie
studiów. Zasady obliczania ogólnego wyniku studiów są określone w Regulaminie Studiów UJ.
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

AME_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób metody i narzędzia pozyskiwania
danych służących analizie i wyjaśnianiu procesów zachodzących na kontynencie
amerykańskim

P7U_W, P7S_WG

AME_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób paradygmaty oraz teorie polityczne,
społeczne i kulturowe w wymiarze amerykańskim

P7U_W, P7S_WG

AME_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób zasady funkcjonowania amerykańskich
demokracji i amerykańskich społeczeństw obywatelskich oraz ich roli w relacjach z
innymi państwami

P7S_WG

AME_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób funkcjonowanie systemów
politycznych, instytucji społeczno-politycznych oraz znaczenie aktualnych przemian
politycznych i społeczno-kulturowych w Ameryce

P7U_W, P7S_WG

AME_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób rolę i znaczenie państw Ameryki
Północnej i Łacińskiej w kształtowaniu ładu międzynarodowego

P7S_WG,
P7S_WK

AME_K2_W06

Absolwent zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz
prawa autorskiego, a także umie je zastosować w środowisku zawodowym

P7S_WK

Kod

Treść

PRK

AME_K2_U01

Absolwent potraﬁ badać, wyjaśniać i prognozować rolę struktur politycznych,
społecznych i prawnych we współczesnych społeczeństwach amerykańskich

P7S_UW, P7U_U

AME_K2_U02

Absolwent potraﬁ zastosować pogłębioną wiedzę teoretyczną do analizy i
zrozumienia różnorodnych norm i procesów politycznych i społeczno-kulturowych
zachodzących w państwach Ameryki Północnej i Łacińskiej

P7U_U, P7S_UW

AME_K2_U03

Absolwent potraﬁ analizować i wyjaśniać mechanizmy tworzenia i funkcjonowania
wielokulturowych społeczeństw zamieszkujących Amerykę Północną

P7U_U, P7S_UW

AME_K2_U04

Absolwent potraﬁ samodzielnie formułować pytania badawcze dotyczące
problematyki północno- i latynomerykańskiej, dokonywać właściwego wyboru metody P7S_UW
badawczej, oraz planować i realizować kolejne etapy procesu badawczego

AME_K2_U05

Absolwent potraﬁ samodzielnie lub w zespole przygotowywać złożone projekty
społeczne i proponować rozwiązania złożonych problemów

AME_K2_U06

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem angielskim lub hiszpańskim na poziomie co
najmniej B2+ wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
P7S_UK
oraz komunikować się w tym języku na tematy specjalistyczne, związane z szeroko
rozumianymi studiami amerykanistycznymi

AME_K2_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować samokształcenie przez całe życie i
pogłębiać posiadaną wiedzę

Umiejętności

P7S_UO

P7S_UU

Kompetencje społeczne
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Kod

Treść

PRK

AME_K2_K01

Absolwent jest gotów do odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym i publicznym
poprzez wdrażanie pogłębionej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, a także
umiejętnego korzystania z pomocy ekspertów

P7S_KO, P7S_KK

AME_K2_K02

Absolwent jest gotów do wykonywania różnorodnych zadań w większych grupach lub
organizacjach społecznych, potraﬁąc również inicjować tego typu działania

P7U_K, P7S_KO

AME_K2_K03

Absolwent jest gotów do uczestnictwa w przygotowaniu krajowych i
międzynarodowych projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne,
ekonomiczne i polityczne, jak również propagowania ich w konkretnych środowiskach

P7S_KO

AME_K2_K04

Absolwent jest gotów do podjęcia pracy w instytucjach, których struktura i charakter
odpowiada instytucjom funkcjonującym na kontynentach amerykańskich oraz
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z poszanowaniem zasad etyki

P7S_KR

AME_K2_K05

Absolwent jest gotów do wykazywania się wrażliwością społeczną oraz zrozumieniem
dla różnic kulturowych, etnicznych i rasowych w życiu społecznym i w środowisku
zawodowym

P7U_K, P7S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa wykłady fakultatywne, w tym jeden w języku
angielskim; w drugim semestrze jeden wykład; w trzecim semestrze student wybiera dwa wykłady, w tym jeden w języku
angielskim oraz jedno konwersatorium (amerykanistyczne lub latynoamerykanistyczne); wybiera też jeden z dwóch kursów:
Warsztaty dziennikarskie lub Public Relations; w ostatnim semestrze student wybiera trzy wykłady, w tym jeden w języku
angielskim oraz jedno konwersatorium amerykanistyczne w języku angielskim. Proseminarium dyplomowe wybierane jest w
drugim semestrze studiów, a jego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w trzecim i czwartym semestrze.
Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w
wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także
organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby
godzin OSA studenci studiów II stopnia mają 2 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie II roku studiów. Dyrekcja
Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Semestr 1
Przedmiot
Studia amerykanistyczne – tutorial

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Dzieje USA w perspektywie porównawczej

O

Dzieje USA w perspektywie porównawczej

45

7,0

egzamin

O

Social History of the USA

45

7,0

egzamin

O

Projektowanie badań naukowych

O

Projektowanie badań naukowych

30

4,0

zaliczenie

Research Design

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Amerykańska myśl polityczna

45

5,0

egzamin

O

Prawa autorskie

10

1,0

zaliczenie

O

Przedmiot do wyboru w języku angielskim

30

4,0

egzamin

F

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Grupa zajęć fakultatywnych

O

O

Historia Meksyku do 2000 roku

30

3,0

egzamin

F

Język hiszpański i polityka językowa w Ameryce Łacińskiej

30

3,0

egzamin

F

Między demokracją i autorytaryzmem: nation building w polityce
zagranicznej USA

30

3,0

egzamin

F

Design thinking

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Brazylii

30

3,0

egzamin

F

Amerykańska polityka wobec szkolnictwa wyższego

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie wyznania w ﬁlmie dokumentalnym

30

3,0

egzamin

F

Elementy kultury latynoamerykańskiej

30

3,0

egzamin

F

Kampanie wyborcze i wybory w USA

30

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Sztuczna inteligencja: wprowadzenie dla nie-informatyków

30

3,0

egzamin

F

Power Games – Politics and Sports in Transatlantic Relations

30

4,0

egzamin

F

The Globalisation of "Black" American Expressive Culture

30

4,0

egzamin

F

Cinema and Migration in Latin America

30

4,0

egzamin

F

Science Fiction as Social and Political Allegory

30

4,0

egzamin

F

American Youth Culture

30

4,0

egzamin

F

Languages and Language Policies of the U.S. and Canada

30

4,0

egzamin

F

History of the 1960s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1970s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1980s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1990s

30

4,0

egzamin

F

Things fearful to name - history of sexuality in US

30

4,0

egzamin

F

Transatlantic Inﬂuences in Contemporary Music

30

4,0

egzamin

F

Black Churches in Contemporary American Politics

30

4,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne - wykład

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for American Studies B2+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

English for American Studies C1+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

W pierwszym semestrze studiów student jest zobowiązany wybrać dwa wykłady fakultatywne, w tym jeden w języku
angielskim; w drugim semestrze jeden wykład; w trzecim semestrze student wybiera dwa wykłady, w tym jeden w języku
angielskim oraz jedno konwersatorium (amerykanistyczne lub latynoamerykanistyczne); wybiera też jeden z dwóch kursów:
Warsztaty dziennikarskie lub Public Relations; w ostatnim semestrze student wybiera trzy wykłady, w tym jeden w języku
angielskim oraz jedno konwersatorium amerykanistyczne w języku angielskim. Proseminarium dyplomowe wybierane jest w
drugim semestrze studiów, a jego kontynuacją jest seminarium dyplomowe w trzecim i czwartym semestrze.
Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w
wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także
organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby
godzin OSA studenci studiów II stopnia mają 2 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie II roku studiów. Dyrekcja
Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Semestr 2
Przedmiot
Współczesna literatura amerykańska
Problemy Kanady

Plany studiów

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę
O

13 / 171

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Problemy Kanady

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kanada – osiągnięcia i wyzwania

30

4,0

zaliczenie

O

Systemy polityczne USA i Kanady

90

9,0

egzamin

O

Kultura i społeczeństwo USA

30

5,0

egzamin

O

Proseminarium dyplomowe

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

Historia Meksyku do 2000 roku

30

3,0

egzamin

F

Język hiszpański i polityka językowa w Ameryce Łacińskiej

30

3,0

egzamin

F

Między demokracją i autorytaryzmem: nation building w polityce
zagranicznej USA

30

3,0

egzamin

F

Design thinking

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Brazylii

30

3,0

egzamin

F

Amerykańska polityka wobec szkolnictwa wyższego

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie wyznania w ﬁlmie dokumentalnym

30

3,0

egzamin

F

Elementy kultury latynoamerykańskiej

30

3,0

egzamin

F

Kampanie wyborcze i wybory w USA

30

3,0

egzamin

F

Sztuczna inteligencja: wprowadzenie dla nie-informatyków

30

3,0

egzamin

F

Power Games – Politics and Sports in Transatlantic Relations

30

4,0

egzamin

F

The Globalisation of "Black" American Expressive Culture

30

4,0

egzamin

F

Cinema and Migration in Latin America

30

4,0

egzamin

F

Science Fiction as Social and Political Allegory

30

4,0

egzamin

F

American Youth Culture

30

4,0

egzamin

F

Languages and Language Policies of the U.S. and Canada

30

4,0

egzamin

F

History of the 1960s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1970s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1980s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1990s

30

4,0

egzamin

F

Things fearful to name - history of sexuality in US

30

4,0

egzamin

F

Transatlantic Inﬂuences in Contemporary Music

30

4,0

egzamin

F

Black Churches in Contemporary American Politics

30

4,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne - wykład

30

3,0

egzamin

F

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for American Studies B2+

Plany studiów

30

2,0

egzamin

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka zagraniczna USA: mechanizmy i kierunki

30

3,0

egzamin

O

Proces amerykański

30

3,0

egzamin

O

Społeczeństwo kanadyjskie

30

3,0

egzamin

O

Warsztaty dziennikarskie lub Public Relations

30

5,0

egzamin

F

Konwersatorium amerykanistyczne lub konwersatorium
latynoamerykanistyczne

30

5,0

egzamin

F

Przedmiot do wyboru w języku angielskim

30

4,0

egzamin

F

Seminarium dyplomowe

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot
English for American Studies C1+

F

Semestr 3
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

Historia Meksyku do 2000 roku

30

3,0

egzamin

F

Język hiszpański i polityka językowa w Ameryce Łacińskiej

30

3,0

egzamin

F

Między demokracją i autorytaryzmem: nation building w polityce
zagranicznej USA

30

3,0

egzamin

F

Design thinking

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Brazylii

30

3,0

egzamin

F

Amerykańska polityka wobec szkolnictwa wyższego

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie wyznania w ﬁlmie dokumentalnym

30

3,0

egzamin

F

Elementy kultury latynoamerykańskiej

30

3,0

egzamin

F

Kampanie wyborcze i wybory w USA

30

3,0

egzamin

F

Sztuczna inteligencja: wprowadzenie dla nie-informatyków

30

3,0

egzamin

F

Power Games – Politics and Sports in Transatlantic Relations

30

4,0

egzamin

F

The Globalisation of "Black" American Expressive Culture

30

4,0

egzamin

F

Cinema and Migration in Latin America

30

4,0

egzamin

F

Science Fiction as Social and Political Allegory

30

4,0

egzamin

F

American Youth Culture

30

4,0

egzamin

F

Languages and Language Policies of the U.S. and Canada

30

4,0

egzamin

F

History of the 1960s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1970s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1980s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1990s

30

4,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Things fearful to name - history of sexuality in US

30

4,0

egzamin

F

Transatlantic Inﬂuences in Contemporary Music

30

4,0

egzamin

F

Black Churches in Contemporary American Politics

30

4,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne - wykład

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

USA w stosunkach międzynarodowych

45

5,0

egzamin

O

Otwarte spotkania akademickie

20

2,0

zaliczenie

F

Konwersatorium amerykanistyczne w jęz. angielskim

30

5,0

egzamin

F

Przedmiot do wyboru w języku angielskim

30

4,0

egzamin

F

Seminarium dyplomowe

30

9,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

Historia Meksyku do 2000 roku

30

3,0

egzamin

F

Język hiszpański i polityka językowa w Ameryce Łacińskiej

30

3,0

egzamin

F

Między demokracją i autorytaryzmem: nation building w polityce
zagranicznej USA

30

3,0

egzamin

F

Design thinking

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna Brazylii

30

3,0

egzamin

F

Amerykańska polityka wobec szkolnictwa wyższego

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie wyznania w ﬁlmie dokumentalnym

30

3,0

egzamin

F

Elementy kultury latynoamerykańskiej

30

3,0

egzamin

F

Kampanie wyborcze i wybory w USA

30

3,0

egzamin

F

Sztuczna inteligencja: wprowadzenie dla nie-informatyków

30

3,0

egzamin

F

Power Games – Politics and Sports in Transatlantic Relations

30

4,0

egzamin

F

The Globalisation of "Black" American Expressive Culture

30

4,0

egzamin

F

Cinema and Migration in Latin America

30

4,0

egzamin

F

Science Fiction as Social and Political Allegory

30

4,0

egzamin

F

American Youth Culture

30

4,0

egzamin

F

Languages and Language Policies of the U.S. and Canada

30

4,0

egzamin

F

History of the 1960s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1970s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1980s

30

4,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

History of the 1990s

30

4,0

egzamin

F

Things fearful to name - history of sexuality in US

30

4,0

egzamin

F

Transatlantic Inﬂuences in Contemporary Music

30

4,0

egzamin

F

Black Churches in Contemporary American Politics

30

4,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne - wykład

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Studia amerykanistyczne – tutorial
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.210.6048c9dc1a277.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem ćwiczeń jest wprowadzenie studentów w zagadnienia amerykanistyczne. Studia
amerykanistyczne będą tutaj rozumiane szeroko, odnosząc się zarówno do kontynentu północno- jak
i południowoamerykańskiego. Niezbędne do tego jest określenie czym zajmują się American Studies i Latin
American Studies, jakie są podstawowe symbole i wartości obydwu kontynentów, wreszcie próba dyskusji
na tematy, którymi żyje opinia publiczna w krajach regionu. Dodatkowo, ponieważ kurs ma charakter
wprowadzający, wstępnie omówione zostaną zagadnienia metodologiczne. Prezentowane na zajęciach informacje
wstępne mają na celu zachęcić studentów do pogłębiania studiów nad państwami Ameryki Północnej i Ameryki
Łacińskiej na wykładach i zajęciach fakultatywnych, oferowanych w ramach studiów w Instytucie Amerykanistyki
i Studiów Polonijnych UJ, jak również podejmowania samodzielnych dociekań. W niewielkiej części kurs będzie
realizowany w formule tutorialu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

genezę studiów amerykanistycznych
i latynoamerykanistycznych oraz obszary wiedzy
będące ich przedmiotem

AME_K2_W02

zaliczenie ustne

W2

główne amerykańskie symbole, dokumenty
państwowe oraz pamﬂety polityczne

AME_K2_W03,
AME_K2_W04

zaliczenie ustne

W3

funkcjonowanie struktur i instytucji życia społecznego
państw latynoamerykańskich

AME_K2_W04

zaliczenie ustne

W4

najważniejsze procesy historyczne, które przesądziły
o kształcie współczesnych społeczeństw
latynoamerykańskich

AME_K2_W05

zaliczenie ustne

W5

założenia prowadzenia badań w naukach społecznych

AME_K2_W01,
AME_K2_W02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać ramy badawcze i przedmiot studiów
amerykanistycznych i latynoamerykanistycznych

AME_K2_U07

zaliczenie ustne

U2

określić najważniejsze składniki amerykańskiej
tożsamości narodowej

AME_K2_U04

zaliczenie ustne

U3

dostrzegać pozytywne i negatywne skutki zjawiska
amerykanizacji

AME_K2_U03

zaliczenie ustne

U4

zidentyﬁkować i omówić główne składniki tożsamości
latynoamerykańskiej

AME_K2_U03

zaliczenie ustne

U5

analizować i wyjaśniać zachowania społeczne
i kulturowe w życiu publicznym społeczeństw
latynoamerykańskich

AME_K2_U02

zaliczenie ustne

U6

przygotować założenia projektu badawczego

AME_K2_U05,
AME_K2_U06,
AME_K2_U07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia dalszych, samodzielnych dociekań
AME_K2_K01,
naukowych w dziedzinie studiów amerykanistycznych i
AME_K2_K03
latynoamerykanistycznych

zaliczenie na ocenę

K2

formułowania spostrzeżeń na temat najważniejszych
współczesnych wydarzeń w USA i Ameryce Łacińskiej

AME_K2_K02,
AME_K2_K03

zaliczenie ustne

K3

nabywania dalszych kompetencji metodologicznych
i badawczych

AME_K2_K05

projekt, kazus

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

Sylabusy
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wykonanie ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

60

konsultacje

5

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.

American Studies i Latin American Studies - geneza i obszar badawczy;
Amerykanizacja; Amerykańskie symbole i główne składniki tożsamości; American
Dream; Idee w przemówieniach osób publicznych; Wstęp do metodologii badań
amerykanistycznych i latynoamerykanistycznych; Podstawowe informacje o
Ameryce Łacińskiej (geograﬁa, historia, społeczeństwo); Tożsamość
latynoamerykańska; Rasa i etniczność w Ameryce Łacińskiej; Panamerykanizm;
Ameryka Łacińska – region kontrastów

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach,
znajomość zadanych tekstów, aktywny i merytoryczny udział w
zaliczenie ustne, zaliczenie na dyskusjach, napisanie dwóch memorandów na zadany temat
ocenę, projekt, kazus
oraz przygotowanie planu projektu badawczego. Każdy student
jest też zobowiązany do odbycia w semestrze 2 spotkań
tutorialowych (15-30 minut) z wybranym Prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
W semestrze dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Każda kolejna nieobecność oznacza konieczność
zaliczenia treści, omawianych na trzecich i kolejnych zajęciach, na których student był nieobecny. Nieobecność na większej
liczbie zajęć niż połowa powoduje automatyczne niezaliczenie kursu.

Sylabusy
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Dzieje USA w perspektywie porównawczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.210.5cab0686a9a5d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia, 0312Politologia i wiedza o
społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem ćwiczeń jest omówienie kluczowych problemów historii USA, ujętych problemowo w sposób porównawczy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

pozycję człowieka w życiu społecznym USA w ujęciu
historycznym i współczesnym

AME_K2_W04

egzamin
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W2

funkcjonowanie amerykańskiej demokracji
i społeczeństwa amerykańskiego oraz ich roli
w relacjach z innymi państwami

AME_K2_W03

egzamin

W3

procesy migracyjne w USA w perspektywie
historycznej

AME_K2_W04

egzamin

W4

zaangażowanie militarne USA poza granicami państwa
i kontynentu

AME_K2_W03

egzamin

W5

dynamikę rozwoju terytorialnego i gospodarczego
Stanów Zjednoczonych

AME_K2_W04

egzamin

U1

wskazać najważniejsze idee, które legły u podstaw
powstania państwa amerykańskiego oraz jak wpłynęły
one na dynamikę rozwoju Stanów Zjednoczonych oraz
społeczeństwa amerykańskiego

AME_K2_U03

egzamin

U2

dostrzegać odniesienia współczesnych wydarzeń
w USA do faktów z historii państwa, zarówno
w kontekście politycznym, jak i społecznym

AME_K2_U01

egzamin

U3

wyjaśnić dynamikę rozwoju gospodarczego USA

AME_K2_U01,
AME_K2_U02

egzamin

U4

wskazać czarne karty w historii Stanów Zjednoczonych

AME_K2_U02,
AME_K2_U05

egzamin

U5

powiązać współczesne problemy USA z wydarzeniami
z przeszłości tego kraju

AME_K2_U02,
AME_K2_U04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

udziału w projektach dotyczących zagadnień z historii
USA

AME_K2_K02,
AME_K2_K03

egzamin

K2

dyskusji na temat genezy współczesnych problemów
USA, ze szczególnym uwzględnieniem relacji
społecznych

AME_K2_K01,
AME_K2_K05

egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

45

przygotowanie do zajęć

60

Przygotowanie do sprawdzianów

30

analiza źródeł historycznych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Okres kolonialny; Rewolucja amerykańska; Rozwój terytorialny USA; Polityka
zagraniczna USA w XIX wieku; Murzyni i Afroamerykanie; Wojny w dziejach
Stanów Zjednoczonych; Rekonstrukcja i Progresywizm; Gilded Age, Wielki Kryzys i
Nowy Ład; Gospodarka amerykańska po II wojnie światowej; Amerykańska
paranoja?; Amerykańskie społeczeństwo w latach 50. i 60.; Współczesny
konserwatyzm i liberalizm amerykański

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywnego udziału w zajęciach
(ocenianego przez prowadzącego) oraz zaliczenia dwóch sprawdzianów
cząstkowych w formie pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
W semestrze dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Każda kolejna nieobecność oznacza konieczność
zaliczenia treści, omawianych na trzecich i kolejnych zajęciach, na których student był nieobecny. Nieobecność na większej
liczbie zajęć niż połowa powoduje automatyczne niezaliczenie kursu.

Sylabusy
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Social History of the USA
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.210.6048cb633b2a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia, 0312Politologia i wiedza o
społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest analiza najważniejszych zjawisk społecznych w historii USA.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

pozycję jednostki w życiu społecznym USA
w kontekście historycznym i współczesnym

AME_K2_W04

egzamin pisemny
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W2

funkcjonowanie amerykańskiej demokracji
i społeczeństwa oraz ich rolę w stosunkach z innymi
państwami

AME_K2_W03

egzamin pisemny

W3

procesy migracyjne w USA w perspektywie
historycznej

AME_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać kluczowe założenia budowy państwa i ich
wpływ na dynamikę rozwoju państwa i społeczeństwa

AME_K2_U03

egzamin pisemny

U2

dostrzegać związki między współczesnymi
wydarzeniami a faktami z przeszłości w kontekście
społecznym i politycznym

AME_K2_U01,
AME_K2_U04

egzamin pisemny

AME_K2_K01,
AME_K2_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji na temat przyczyn współczesnych problemów
w USA, ze szczególnym uwzględnieniem relacji
społecznych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

analiza źródeł historycznych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Podczas zajęć będą omawiane zagadnienia z historii społecznej USA. Omawiane
tematy będą się koncentrować na elementach, które przyczyniły się do
wytworzenia wyjątkowości "amerykańskiego eksperymentu". W każdym tygodniu
zajęć omawiany będzie jeden wybrany aspekt społecznej historii Stanów
W1, W2, W3, U1, U2, K1
Zjednoczonych. Poruszone zostaną takie zagadnienia jak: historia pracy, migracja,
relacje etniczne, płeć kulturowa, kultura popularna, historia sztuki, ﬁlm i literatura,
rozwój technologii oraz zmiany społeczne w dobie komunikacji cyfrowej.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach oraz zdanie testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach.

Sylabusy
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Projektowanie badań naukowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.210.5cc03479b05e4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu rozwinięcie, poszerzenie i pogłębienie wiedzy studentów o metodach i technikach badań
społecznych, w tym politologicznych. Przedstawione zostaną zasady doboru metod badawczych do problemu
badawczego, a także zalety i ograniczenia poszczególnych metod (jakościowych i ilościowych). Kurs ma
za zadanie ułatwić projektowanie badań naukowych na poziomie studiów magisterskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębiony sposób metody, techniki i narzędzia
pozyskiwania danych służących analizie i wyjaśnianiu
procesów zachodzących na kontynencie
amerykańskim

AME_K2_W01

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W2

w pogłębiony sposób paradygmaty oraz teorie
polityczne, społeczne i kulturowe, a także rozumie
proces budowania kategorii teoretycznych

AME_K2_W02

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W3

zasady projektowania badań, określania problemu
badawczego, pola badawczego, stawiania hipotez
badawczych i doboru odpowiednich metod i technik

AME_K2_W01

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W4

znaczenie wewnętrznej i zewnętrznej krytyki źródeł

AME_K2_W01

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

badać i wyjaśniać zagadnienia związane
ze strukturami politycznymi i społecznymi
we współczesnych społeczeństwach amerykańskich

AME_K2_U01

projekt, prezentacja

U2

samodzielnie formułować pytania badawcze dotyczące
problematyki amerykanistycznej, dokonywać
AME_K2_U04
właściwego wyboru metody badawczej, oraz planować
i realizować kolejne etapy procesu badawczego

projekt, prezentacja

U3

samodzielnie lub w zespole przygotowywać złożone
projekty społeczne i proponować rozwiązania
złożonych problemów

AME_K2_U05

projekt, prezentacja

U4

na zaawansowanym poziomie dokonać krytycznej
analizy źródeł

AME_K2_U04

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do wykonywania różnorodnych zadań (w tym
badawczych) w większych grupach lub organizacjach
społecznych

AME_K2_K02

projekt, prezentacja

K2

absolwent jest gotów do odgrywania aktywnej roli
w życiu społecznym, korzystając z wiedzy w zakresie
metod badawczych i umiejętności krytycznego
myślenia

AME_K2_K01

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

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

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Badania ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych: wady i zalety. Badania
empiryczne. Badania niereaktywne. Struktura procesu badawczego. Pojęcia,
podstawowe etapy. Projekt, proces, plan i zespół badawczy. Określenie pola
badawczego. Problem badawczy – istota i typologie. Hipotezy badawcze. Metody,
techniki, narzędzia badawcze. Budowanie kategorii teoretycznych. Klasyﬁkacja
źródeł. Wewnętrzna i zewnętrzna krytyka źródeł. Badania - przykłady:
eksperyment, odmiany schematów eksperymentalnych, badania terenowe,
wykorzystanie metod wizualnych - początki socjologii wizualnej. Metody
nierekaktywne: wykorzystanie danych wizualnych, analiza treści - ilościowa i
jakościowa (zalety i wady), zaawansowane schematy badawcze analizy
zawartości, wykorzystanie ﬁlmu dokumentalnego w badaniach społecznych,
krytyka ﬁlmu dokumentalnego jako źródła, analiza zastanych danych
statystycznych, analizy historyczno-porównawcze. Wybrane metody i techniki
stosowane w badaniach politologicznych i międzynarodowych: FPA, metoda
systemowa, metoda decyzyjna, analiza historyczna (metoda genetyczna), metoda
instytucjonalno-prawna, metoda porównawcza (ilościowa i jakościowa), badania
terenowe, sondaże przedwyborcze, badanie agenda-setting.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
studenci oceniani są za aktywność na zajęciach: znajomość
tekstów, udział w ćwiczeniach i zadaniach, a także za
przygotowany w niewielkich grupach projekt zakończony
prezentacją oraz kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest czynny udział w zajęciach. Dopuszczalne dwie nieobecności
(usprawiedliwione/nieusprawiedliwione), każda kolejna (niezleżnie od usprawiedliwienia) musi zostać zaliczona w formie
uzgodnionej z danym prowadzącym.
Na zajęciach wymagana jest znajomość literatury przedmiotu oraz rozwiązywanie zadań i ćwiczeń. Na zaliczenie składa się
przygotowanie i zaprezentowanie projektu badawczego z wykorzystaniem metod i narzędzi poznanych podczas zajęć oraz
zaliczenie kolokwium w formie pisemnej. Kurs ma na celu poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat zróżnicowanych metod
badawczych oraz pomoc w wyborze odpowiednich technik we własnych projektach naukowych.

Sylabusy
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Research Design
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.210.6048cc53285f4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności dyskusji na temat różnorodnych metod i podejść badawczych
w prowadzeniu badań naukowych oraz przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych. Po
ukończeniu kursu uczestnicy/uczestniczki potraﬁą wykorzystać poznane metody oraz paradygmaty w analizie
wybranych zjawisk społecznych i politycznych oraz przedstawić wyniki swoich badań w ustrukturyzowanej formie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębiony sposób pojęcia z zakresu metodologii
nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
metod i paradygmatów stosowanych w badaniach
polityki i relacji międzynarodowych

AME_K2_W01,
AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05,
AME_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W2

znaczenie różnorodnych podejść badawczych
w prowadzeniu badań społecznych i politologicznych.

AME_K2_W01,
AME_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

główne narzędzia służące do wyszukiwania informacji
naukowej i jej krytycznej oceny.

AME_K2_W01,
AME_K2_W02

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać poznane metody i paradygmaty
badawcze do analizy konkretnych zjawisk dotyczących
euroatlantyckich relacji politycznych i społecznych.

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06,
AME_K2_U07

U2

samodzielnie wyszukiwać i krytycznie oceniać
informacje naukowe i inne źródła wiedzy.

AME_K2_U02,
AME_K2_U04,
AME_K2_U06,
AME_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3

przedstawiać w ustrukturyzowanej formie wyniki
swoich badań.

AME_K2_U04,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K03,
AME_K2_K04,
AME_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prezentowania wiedzy podczas dyskusji dydaktycznej
oraz przygotowywania wystąpień publicznych
i projektów naukowych samodzielnie lub w zespole.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

analiza badań i sprawozdań

30

analiza problemu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zaawansowanych badań społecznych; Poszukiwanie i krytyczna
ocena informacji / korzystanie ze źródeł wiedzy; Proces badawczy u projektowanie
badań / formułowanie tematu, konceptualizacja, operacjonalizacja; Logika języka
naukowego; Etyka w badaniach, Elementy ﬁlozoﬁi wiedzy; Dyskurs o przemianach
kulturowych.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kolokwium w formie pisemnej obejmuje materiał omówiony podczas
zajęć. Kolokwium złożone jest z pytań otwartych, pół-otwartych oraz
zaliczenie na ocenę krótkich zadań. Obecność obowiązkowa, dopuszczalne dwie
nieusprawiedliwione nieobecności. Aktywny udział w zajęciach,
przygotowanie projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Amerykańska myśl polityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.210.5cab068672f1e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

cele zajęć jest przedstawienie jak najszerszej panoramy amerykańskiej myśli politycznej, prawnej i społecznej
od jej purytańskich prapoczątków, aż do czasów współczesnych. Wykład będzie koncentrował się
na zagadnieniach związanych z tworzeniem się różnorodnych koncepcji państwowości, pojęcia wspólnoty,
indywidualizmu oraz ideału dobrego życia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

główne teorie amerykańskiej myśli politycznej,
prawnej społecznej i ekonomicznej od czasów
kolonialnych do XXI wieku

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

AME_K2_U01,
AME_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

AME_K2_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie analizować przyczyny i konsekwencje
przemian koncepcji i teorii w myśli amerykańskiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

w grupie przygotować analizę rozwoju i przemian
myśli amerykańskiej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

uczestnictwo w egzaminie

2

poprawa projektu

3

analiza źródeł historycznych

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

purytańskie prapoczątki; zalążek umowy społecznej; relacje społeczne w Nowej
Anglii, w stronę teokracji?

W1, U1, K1

2.

rodzenie się poczucia odrębności narodowej, literatura doby rewolucyjnej,
dyskusja wokół kształtu ustrojowego

W1, U1, K1

3.

główne problemy społeczno-ekononomiczne młodej Republiki i ich polityczne
konsekwencje

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

walka o zniesienie niewolnictwa

W1, U1, K1

5.

walka o prawa wyborcze kobiet

W1, U1, K1

6.

Pomiędzy izolacjonizmem a imperializmem

W1, U1, K1

7.

w poszukiwaniu idei sprawiedliwości społecznej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

student zobowiązany jest samodzielnie opracować zagadnienia do
egzaminu z powodu ograniczonej ilości godzin wykładowych. Lista
zagadnień zostanie podana na 3 zajęciach

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, projekt

50% oceny z ćwiczeń pochodzi z punktów uzyskanych za projekt,
50% zaś za zaliczenie kolokwium

Sylabusy
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Prawa autorskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.210.5cab068674735.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i zasadami prawa autorskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem ich zastosowania w kontekście akademickim oraz wyjaśnienie znaczenia znajomości i ochrony
prawa autorskiego w życiu codziennym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student/ka zna i rozumie kluczowe pojęcia i akty
prawne dotyczące prawa autorskiego i praw
pokrewnych.

AME_K2_W06

zaliczenie pisemne

W2

student/ka dysponuje wiedzą teoretyczną na temat
zasad ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych.

AME_K2_W06

zaliczenie pisemne

W3

student/ka posiada pogłębioną wiedzę na temat
wybranych aspektów ochrony prawa autorskiego,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad dotyczących
pracy twórczej w kontekście akademickim.

AME_K2_W06

zaliczenie pisemne

U1

student/ka potraﬁ przedstawiać swoją wiedzę w formie
pisemnej i ustnej z zachowaniem zasad ochrony prawa AME_K2_U05
autorskiego.

zaliczenie pisemne

U2

student/ka potraﬁ krytycznie analizować różnorodne
kazusy prawne związane z ochroną prawa autorskiego
i praw pokrewnych.

AME_K2_U05

zaliczenie pisemne

U3

student/ka dostrzega i potraﬁ wyjaśnić znaczenie
ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych w życiu
kulturowym, gospodarczym i społecznym.

AME_K2_U05,
AME_K2_U07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka jest świadomy/a konieczności wdrażania
i przestrzegania zasad ochrony prawa autorskiego
i praw pokrewnych w pracy naukowej, działalności
zawodowej oraz w życiu codziennym.

AME_K2_K01,
AME_K2_K04

zaliczenie pisemne

K2

student/ka jest gotowy/a do efektywnej pracy w grupie
nad rozwiązywaniem zadań i analizowaniem
AME_K2_K02,
przypadków dotyczących ochrony prawa autorskiego
AME_K2_K03
i praw pokrewnych.

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Znaczenie praw autorskich we współczesnym świecie, miejsce prawa
autorskiego w systemie ochrony własności intelektualnej.; 2. Przedmiot ochrony
prawa autorskiego, cechy twórczości i oryginalności, rodzaje utworów.; 3.
Podmioty ochrony oraz rodzaje prawa autorskiego. Organizacje zbiorowego
zarządzania.; 4. Prawa pokrewne i artystyczne wykonanie, ochrona wizerunku.; 5.
Naruszenie prawa autorskiego.; 6. Plagiat w kontekście pracy akademickiej.; 7.
Ograniczenia praw autorskich i praw pokrewnych (dozwolony użytek, domena
publiczna).; 8. Prawo autorskie w dobie Internetu: nowe zjawiska i nowe
wyzwania.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnicy kursu są zobowiązani regularnie uczęszczać na zajęcia oraz
brać aktywny udział w dyskusjach i ćwiczeniach. Warunkiem pozytywnego
zaliczenie pisemne
zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu końcowego w formie
pisemnej.
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Przedmiot do wyboru w języku angielskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2D0.5cab0686dcc51.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu studiów amerykańskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

mechanizmy przeszłych i współczesnych procesów
i zjawisk kulturowych

AME_K2_W01,
AME_K2_W04

egzamin pisemny / ustny
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rolę i znaczenie instytucji kultury we współczesnych
społeczeństwach wieloetnicznych, szczególnie
amerykańskich

W2

AME_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

samodzielnie formułować pytania badawcze dotyczące
AME_K2_U04
zjawisk i procesów kulturowych

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
wykazywania się wrażliwością społeczną oraz
zrozumieniem dla różnorodności etnicznej, rasowej
i językowej

K1

AME_K2_K05

egzamin pisemny / ustny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

50

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe określone w sylabusie wybranego przedmiotu w języku
angielskim

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot kończy się egzaminem, zgodnie z sylabusem wybranego
przedmiotu w języku angielskim. Szczegółowe informacje dotyczące
egzamin pisemny / ustny
warunków zaliczenia przedmiotu są ogłaszane przez prowadzącego
przed rozpoczęciem zajęć.
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Historia Meksyku do 2000 roku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.5cab06867838d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z najważniejszymi wydarzeniami w historii niepodległego Meksyku

C2

uświadomienie studentom złożoności procesów zachodzących w Meksyku na przestrzeni blisko 200 lat
niepodległości

C3

przekazanie studentom wiedzy z zakresu procesów politycznych, społecznych i gospodarczych zachodzących
w Meksyku w XIX i XX wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe struktury i instytucje życia politycznego
i społecznego Meksyku

AME_K2_W02,
AME_K2_W04

egzamin pisemny

W2

genezę i rozwój struktur, relacji i norm społecznych
w niepodległym Meksyku

AME_K2_W01,
AME_K2_W02

egzamin pisemny

W3

najważniejsze wydarzenia z najnowszej historii
Meksyku

AME_K2_W02,
AME_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i oceniać procesy zachodzące
w społeczeństwie meksykańskim;

AME_K2_U02,
AME_K2_U04

egzamin pisemny

U2

prawidłowo analizować i wyjaśniać zachowania
społeczne i kulturowe w życiu publicznym
społeczeństwa meksykańskiego;

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U04

egzamin pisemny

U3

AME_K2_U01,
analizować w sposób pogłębiony relacje między
AME_K2_U02,
społeczeństwem meksykańskim a zjawiskami
politycznymi, prawnymi, gospodarczymi i kulturowymi; AME_K2_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizowania funkcjonowania złożonych procesów
politycznych, społecznych i ekonomicznych

AME_K2_K01,
AME_K2_K04,
AME_K2_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie referatu

5

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Podstawowe informacje na temat Stanów Zjednoczonych Meksyku; Meksyk
niepodległy. Epoka caudillos; wojna o reformę oraz interwencja francuska;
Segunda independencia; epoka porﬁriatu; rewolucja meksykańska; "naród
instytucji i prawa"; prezydentura Lazarao Cardenasa; sztuka meksykańska
pierwszej połowy XX wieku; Meksykański cud gospodarczy 1940-1968; stracona
dekada lat 80tych XX wieku; NAFTA, Zedillo, kryzys 1995;

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

egzamin pisemny w formie testu mieszanego; recenzja wybranego tekstu
naukowego dotyczącego historii Meksyku

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Język hiszpański i polityka językowa w Ameryce Łacińskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.5cab06867d584.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

omówienie wybranych aspektów polityk językowych w Ameryce hiszpańskiej w ujęciu historycznym

C2

ukazanie miejsca i roli języka hiszpańskiego w kształtowaniu tożsamości zbiorowej w regionie na wybranych
przykładach (głównie Meksyk, Argentyna, Dominikana, Paragwaj). Szczególny nacisk położono na okres
formowania narodów w regionie.

C3

zapoznanie studentów z obecną sytuacją językową w regionie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

45 / 171

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania
rozwoju sytuacji językowej w Ameryce Łacińskiej oraz
aktualną sytuację językową w regionie, a także
konsekwencje procesów migracyjnych i etnicznych dla
jej rozwoju

AME_K2_W04

egzamin pisemny

W2

rolę języka hiszpańskiego w procesie formowania się
tożsamości grupowych w regionie i ich konsekwencji
w wymiarze kulturowym

AME_K2_W02

egzamin pisemny

W3

procesy kształtowania się polityk językowych
w regionie

AME_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określić rolę i znaczenie języka hiszpańskiego
w procesach narodotwórczych w Ameryce Łacińskiej

AME_K2_U03

egzamin pisemny

U2

identyﬁkować i analizować wpływ różnych czynników
na politykę językową w regionie

AME_K2_U01,
AME_K2_U03

egzamin pisemny

U3

określić rolę i znaczenie różnych czynników
na ukształtowanie się obecnej sytuacji językowej
w regionie

AME_K2_U03

egzamin pisemny

AME_K2_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykazywania się świadomością znaczenia wiedzy
o szeroko rozumianych procesach i zjawiskach
kulturowych dla kształtowania postaw i więzi
społecznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wprowadzenie do tematyki polityki językowej, pojęcia; językowa mapa regionu;
polityka językowa Korony w okresie kolonialnym; debaty językowe XIX i XX w.;
procesy formowania narodów a rola języka hiszpańskiego - przykład Meksyku,
Argentyny i Urugwaju oraz Dominikany; specyﬁka Paragwaju; współczesna
polityka językowa w regionie (przykład Meksyku i Argentyny); język i tożsamość w
Portoryko

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (60 min) - do zaliczenia egzaminu konieczne jest
uzyskanie co najmniej 60% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobrze widziana podstawowa znajomość języka hiszpańskiego. Używanie urządzeń elektronicznych na zasadach określonych
przez prowadzącego

Sylabusy
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Między demokracją i autorytaryzmem: nation building w polityce
zagranicznej USA
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.1585047286.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przedstawienie założeń polityki USA na rzecz rozwoju politycznego (political development), społecznego
i ekonomicznego

C2

przedstawienie ewolucji amerykańskiej polityki nation building

C3

analiza źródeł sukcesów i porażek w zakresie polityki modernizacji ( w warunkach systemów demokratycznych
i niedemokratycznych)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

założenia i cele polityki USA na rzecz modernizacji,
demokratyzacji krajów okupowanych/pozostających
pod wpływem Stanów Zjednoczonych

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W2

główne elementy polityki USA w krajach będących
przedmiotem polityki nation building

AME_K2_W03,
AME_K2_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W3

główne teorie rozwoju politycznego, społecznego
i ekonomicznego stosowane w realizacji polityki nation
building

AME_K2_W02,
AME_K2_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawić założenia i realizację realizowanej przez
USA polityki nation building

AME_K2_U01,
AME_K2_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U2

podjąć analizę przyczyn powodzenia lub
niepowodzenia polityki modernizacji prowadzonej
przez USA z wykorzystaniem analizowanych
przypadków

AME_K2_U01,
AME_K2_U04,
AME_K2_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U3

przedstawić główne teorie rozwojowe wpływające
na amerykańską politykę zagraniczną ze szczególnym
uwzględnieniem Ameryki Łacińskiej

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

AME_K2_K01,
AME_K2_K03,
AME_K2_K04,
AME_K2_K05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pogłębiania wiedzy w zakresie studiów nad rozwojem,
szczególnie w kontekście polityki zagranicznej USA
oraz procesów rozwojowych w Ameryce Łacińskiej

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

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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zagadnienia teoretyczne nation building - state building; amerykańskie
doświadczenia w zakresie polityki nation building przed II wojną światową;
polityka USA w zakresie budowy demokracji w Niemczech i Japonii;
modernizacyjne cele USA w Ameryce Łacińskiej - Alliance for Progress; Biała
Rewolucja - Iran epoki Pahlawich; USA i nation building w Korei Południowej;
powrót do polityki zaangażowania - polityka administracji Busha i Obamy w
Afganistanie i Iraku.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin w oparciu o literaturę przedmiotu i treści
przedstawione na wykładzie
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Design thinking
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.5cab068443703.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy na temat głównych cech oraz sposobów stosowania metodyki Design Thinking

C2

przeprowadzenie studenta przez proces praktycznej realizacji wyzwania projektowego, zgodnie z wytycznymi
metodyki Design Thinking

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna narzędzia Design Thinking oraz przykłady
ich stosowania

AME_K2_W01,
AME_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student ma umiejętność pracy w interdyscyplinarnym
zespole oraz przeszukiwania źródeł wiedzy (dane
wtórne) oraz wyciągania wniosków.

AME_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

zdiagnozować potrzeby oraz zastosować narzędzia
rozwiązywania problemów w pracy projektowej.

AME_K2_U05,
AME_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizowania złożonych sytuacji, społecznych
i biznesowych, określenia warunków służących
realizacji określonego zadania.

AME_K2_K01,
AME_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K2

aktywnego i twórczego pogłębiania swojej wiedzy
i poszerzania kompetencji

AME_K2_K02,
AME_K2_K05

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do Design Thinking. Historia designu, historia innowacyjności.

W1, K1, K2

2.

Założenia projektowe, myślenie systemowe,

W1, K1, K2

3.

Psychologiczne uwarunkowania procesu twórczego. Stymulacja potencjału:
a) co tłumi kreatywność (visual thinking)
b) twórcze rozwiązywanie problemów.

W1, U1, U2

4.

Rozwiązania, modele, prototypy. Kodeks dobrych praktyk i przykładów
zastosowania metodyki Design Thinking.

W1, U1, U2

5.

Narzędzie zrozumienia odbiorcy. Zasady badania rynku i sondowania oczekiwań.
Design nad market research – analiza danych wtórnych;
- analiza i prognoza trendów;
- wizualizacja pozycji marki/produktu/usługi względem otoczenia;

W1, K1, K2

6.

Zasady realizacji procesu twórczego wg. Design Thinking. Cykl zajęć
warsztatowych.
Problem, empatia, pomysł, weryﬁkacja, prototyp, testy, informacja zwrotna.

W1, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Prezentacja opracowania innowacyjnego rozwiązania produktu lub usługi
przez grupy projektowe (1-5 osób). Na ocenę składać się będą: właściwie
zdeﬁniowany problem projektowy, ilość i sposób wykorzystania narzędzi
zaliczenie na ocenę design thinking w pracy twórczej, szczegółowość modelu biznesowego
prezentowanej koncepcji, wizualizacja danych lub procesu myślowego,
wykorzystanie interdyscyplinarności w pracy zespołu, poziom
innowacyjności koncepcji.

53 / 171

Polityka zagraniczna Brazylii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.5cab06869a30b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z teoriami i narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w badaniu
polityki zagranicznej państwa.

C2

Przedstawienie historii brazylijskiej dyplomacji, głównych partnerów regionalnych i pozaregionalnych państwa,
ważnych organizacji międzynarodowych, których Brazylia jest członkiem i aktywności państwa na tych forach jak
również analiza miejsca Brazylii w świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

terminologię z zakresu analizy polityki zagranicznej
państwa (Foreign Policy Analysis), w szczególności
uwarunkowania zewnętrznej aktywności aktorów
państwowych

AME_K2_W01,
AME_K2_W02

egzamin pisemny

W2

najważniejsze cele oraz priorytety polityki
zagranicznej Brazylii, jak również głównych partnerów
państwa

AME_K2_W01,
AME_K2_W05

egzamin pisemny

W3

poszczególne okresy wyróżniające politykę
zagraniczną Brazylii, m.in. okres niezależnej polityki
zagranicznej czy odpowiedzialnego pragmatyzmu i ich
charakterystykę

AME_K2_W02,
AME_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wymienić uwarunkowania polityki zagranicznej Brazylii
i uzasadnić ich wpływ na aktywność międzynarodową
państwa

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03

egzamin pisemny

U2

wskazać, jak polityka zagraniczna Brazylii wpływa
na kształt procesów integracyjnych w Ameryce
Łacińskiej oraz globalnego dialogu państw
na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej czy ochrony
środowiska

AME_K2_U03,
AME_K2_U04

egzamin pisemny

U3

krytycznie oceniać programy polityki zagranicznej
aktualnego rządu, wskazać elementy programowe
nawiązujące i kontynuujące bądź odcinające się od
dwudziestowiecznych kierunków brazylijskiej polityki
zagranicznej

AME_K2_U04

egzamin pisemny

AME_K2_K01,
AME_K2_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego formułowania oceny na temat miejsca
Brazylii w świecie oraz efektywności prowadzonej
przez państwo polityki zagranicznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

50

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Uwarunowania polityki zagranicznej państwa; Wybrane teorie polityki zagranicznej
państwa, Brazylijskie koncepcje polityki zagranicznej; Historia polityki
zagranicznej Brazylii: niepodległość i kształtowanie granic, Polityka zagraniczna
Brazylii w epoce Getúlia Vargasa; Historia polityki zagranicznej Brazylii:
„Niezależna Polityka Zagraniczna” (1961-1964); Czas dyktatury wojskowej i
polityka „Odpowiedzialnego Pragmatyzmu” ( 1974-1979); Polityka zagraniczna
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
Brazylii w obliczu procesów globalizacyjnych u progu XXI wieku; Brazylia jako
K1
globalny gracz XXI wieku: polityka zagraniczna państwa w okresie prezydentury
Luli da Silvy i Dilmy Rousseﬀ; Brazylia jako integrator regionalny; Brazylijska
aktywność w organizacjach międzynarodowych; Brazylijskie koalicje z państwami
globalnego Południa: IBSA i BRICS; Relacje Brazylii z państwami afrykańskimi;
Brazylia jako mediator na Bliskim Wschodzie?; Brazylijska polityka zagraniczna w
dobie Jaira Bolsonara

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Treść egzaminu pisemnego będzie miała na celu weryﬁkację znajomości
materiału analizowanego na zajęciach. Egzamin będzie składał się z kilku
pytań otwartych, sprawdzających wiedzę studenta oraz zdolność logicznej
argumentacji. Aktywność na zajęciach zostanie uwzględniona w ocenie
końcowej - udział w dyskusjach podniesie ocenę końcową (5 plusów za
aktywność podniesie ocenę z egzaminu o 0.5).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie analizą polityki zagranicznej państwa oraz miejscem Brazylii we współczesnym świecie.
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Amerykańska polityka wobec szkolnictwa wyższego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.5cab06868dae3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy o podstawach prowadzenia amerykańskiej polityki wobec szkolnictwa
wyższego; przy uwzględnieniu zróżnicowanych ról władz federalnych i stanowych. Studenci poznają również
podstawy tworzenia i realizowania polityki wobec szkolnictwa wyższego jako takiej. Nabywają także umiejętność
oceny skuteczności wprowadzanej polityki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

amerykański system szkolnictwa wyższego jako
instytucję społeczną

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04

egzamin pisemny

AME_K2_U01,
AME_K2_U02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

badać i wyjaśniać procesy zachodzące
w amerykańskim szkolnictwie wyższym

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

10

pozyskanie danych

10

analiza badań i sprawozdań

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Początki federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego: National University

W1, U1

2.

Morrill Act (Land Grant Act) of 1862

W1, U1

3.

Finansowe wspieranie szkół wyższych (Hatch Act i Second Land Grant Act)

W1, U1

4.

Władze stanowe a uczelnie

W1, U1

5.

Szkoły wyższe jako przedmiot polityki publicznej (początki XX wieku)

W1, U1

6.

Od G.I Bill of 1944 do Higher Education Act of 1965

W1, U1

7.

Kontrola nad szkołami wyższymi w USA

W1, U1

8.

Otwarcie uczelni dla nowych grup społecznych

W1, U1

9.

Stany a federacja w polityce wobec szkolnictwa wyższego

W1, U1

10.

Tuition a zadłużenie

W1, U1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie eseju akademickiego pozwalający na
sprawdzenie tak wiedzy, jak i nabytych umiejętności. Studenci mają
odpowiedzieć na jedno z trzech podanych w czasie egzaminu
przekrojowych pytań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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59 / 171

Amerykańskie wyznania w ﬁlmie dokumentalnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.5cab06869bfa0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy studentów na temat różnych wyznań i nowych ruchów religijnych funkcjonujących w ramach
pluralizmu religijnego w USA

C2

Krytyczna ocena sposobu prezentacji poszczególnych grup religijnych w ﬁlmach dokumentalnych.

C3

Ćwiczenie z zakresu analizy ﬁlmu dokumentalnego jako źródła w badaniach społecznych oraz umiejętności
dokonania szczegółowej i rzetelnej krytyki tego typu źródeł

C4

Przybliżenie studentom różnic między kościołami, wyznaniami, sektami i kultami oraz zasadami ich
funkcjonowania w ramach istniejących rozwiązań polityczno-prawnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

funkcjonowanie struktur i instytucji życia społecznego,
w tym Kościołów oraz grup religijnych w USA

AME_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

W2

rolę ﬁlmu dokumentalnego jako źródła w badaniach
społecznych

AME_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3

gówne nurty religijne oraz rozumie rolę religii
i rozdziału państwa od Kościoła w amerykańskiej
demokracji

AME_K2_W02,
AME_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo analizować zachowania społeczne
i kulturowe w życiu publicznym, w tym zjawiska
związane z religijnością

AME_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

U2

wykorzystać ﬁlm dokumentalny jako źródło
w badaniach oraz dokonać jego rzetelnej krytyki

AME_K2_U04,
AME_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

U3

wyjaśnić rolę pluralizmu religijnego i zasady wolności
religijnej w wielokulturowym społeczeństwie
amerykańskim

AME_K2_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

U4

zastosować wiedzę o różnych nurtach religijnych
do analizy procesów społeczno-politycznych w USA

AME_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnej roli w życiu społecznym poprzez wdrażanie
wiedzy o formach funkcjonowania zróżnicowania
religijnego we współczesnych społeczeństwach

AME_K2_K01

zaliczenie ustne

K2

wykazania się wrażliwością społeczną oraz
rozumieniem różnic religijnych i kulturowych

AME_K2_K05

zaliczenie ustne, esej

K3

uczestnictwa w projektach badawczych, analizy
i prezentacji ich wyników

AME_K2_K03

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Poszerzenie wiedzy studentów na temat różnych wyznań funkcjonujących w USA
poprzez omówienie następujących zagadnień.
Przemiany religijne w USA. Zasady amerykańskiego pluralizmu religijnego:
wolność religijna i rozdział państwa od Kościoła a społeczno-polityczna rola religii.
Nowe ruchy religijne. Kościoły, wyznania, sekty, kulty - zasady funkcjonowania w
USA. Nauka krytycznego podejścia do sposobu prezentacji poszczególnych grup
religijnych w ﬁlmach dokumentalnych: analiza ﬁlmu dokumentalnego jako źródła
w badaniach. Omówienie zasad dokonywania szczegółowej i rzetelnej krytyki tego
typu źródeł. Analiza sposobu prezentacji określonych wyznań, Kościołów i grup
religijnych, a także kultów (sekt) w wybranych ﬁlmach dokumentalnych. Dyskusja
na temat stereotypów odnoszących się do określonych grup religijnych w USA.
Mitologizacja/demonizacja przywódców religijnych. Szczegółowy program zostanie
ustalony po konsultacjach ze studentami na temat znajomości proponowanej listy
ﬁlmów.

1.

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

Proponowane ﬁlmy:
„Jesus Camp”, „Marjoe”, „Waco. A New Revelation”, „David Koresh and his
multiple wives”, „Children of God: Lost and Found”, “Mary Baker Eddy – A Heart in
Protest”, “The Secretes of Scientology”,"Scientology: Mysterious Deaths", “The
Mormons”, “Trouble in Amish Paradise”, "For the Bible Tells Me So", "A Prophet
with Honor: The Billy Graham Story" i in.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie składa się z kilku części: 1. aktywność - udział w
dyskusjach dydaktycznych sprawdzających wiedzę w zakresie
zagadnień przedstawionych w ﬁlmach 2. ćwiczenia w zakresie
krytycznej analizy ﬁlmu dokumentalnego jako źródła 3. Egzamin
w formie eseju: projekt, polegający na samodzielnej analizie i
krytycznej ocenie wybranego ﬁlmu dokumentalnego
przedstawiającego jedno z amerykańskich wyznań z
wykorzystaniem literatury przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Jest to wykład konwersatoryjny, dlatego obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności
(usprawiedliwione/nieusprawiedliwione). Pozostałe należy zaliczyć na zasadach ustalonych z prowadzącym. Przekroczenie
50% nieobecności skutkuje niezaliczeniem kursu.
Znajomość języka angielskiego jest konieczna. Część ﬁlmów będzie projektowana w angielskiej wersji językowej ze względu
na brak polskich wersji językowych.
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Elementy kultury latynoamerykańskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.1585085974.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest omówienie wybranych elementów kultury Ameryki Łacińskiej i Karaibów, widzianej jako wynik
procesu przenikania się różnych wpływów kulturowych (europejskich, rdzennych, afrykańskich i innych)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

główne teorie dotyczące procesów formowania zjawisk
kulturowych w Ameryce Łacińskiej

AME_K2_W02

egzamin pisemny,
projekt
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W2

konsekwencje procesów migracyjnych,
urbanizacyjnych, etnicznych i rasowych w Ameryce
Łacińskiej w wymiarze kulturowym; posiada wiedzę
na temat złożonych procesów formowania się
tożsamości grupowych (narodowych, etnicznych,
lokalnych) w Ameryce Łacińskiej i ich konsekwencji
w wymiarze kulturowym

AME_K2_W02

egzamin pisemny,
projekt

W3

historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania
rozwoju procesów i zjawisk kulturowych w państwach
latynoamerykańskich

AME_K2_W04

egzamin pisemny,
projekt

AME_K2_U01

egzamin pisemny,
projekt

AME_K2_K01,
AME_K2_K05

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśniać mechanizmy powstawania i funkcjonowania
wielokulturowych społeczeństw latynoamerykańskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wdrażania nabytej interdyscyplinarnej wiedzy
i umiejętności oraz umiejętnego korzystania z pomocy
ekspertów; świadomość znaczenia szeroko
rozumianych procesów i zjawisk kulturowych dla
kształtowania więzi społecznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cywilizacja / kultura latynoamerykańska. Rasa a kultura. Ideologie płci. Naród,
kultura narodowa. Przestrzeń publiczna a społeczeństwo, rola sztuki, architektura
postępu. Przestrzeń lokalna, synkretyzm. Muzyka jako wyraziciel tożsamości
grupowej. Kino, telenowela jako odbicie rzeczywistości. Ameryka Łacińska w
światowej (pop)kulturze. Hybrydyzacja tożsamości i kultury

W1, W2, W3, U1, K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się na podstawie: (1) obecności,
(2) przygotowania do zajęć, aktywnego udziału w zajęciach; (3)
egzamin pisemny, projekt przygotowania i przedstawienia projektu na ustalony temat oraz
poprowadzenia dyskusji; (4) testu końcowego (warunkiem
zaliczenia testu jest uzyskanie 60% punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione, kolejne muszą zostać
zaliczone w formie uzgodnionej z prowadzącą. Nieobecność na więcej niż 6 zajęciach skutkuje niezaliczeniem kursu.
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Kampanie wyborcze i wybory w USA
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.6048d3c08f724.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami prowadzenia kampanii wyborczych w Stanach
Zjednoczonych

C2

nabycie przez studentów umiejętności analizy okręgu wyborczego

C3

nauczenie studentów efektywnej komunikacji, pracy w zespole i odpowiedzialności za grupę

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

amerykańskie prawo wyborcze

AME_K2_W03,
AME_K2_W04

prezentacja

W2

specyﬁkę prowadzenia kampanii wyborczych
w kontekście amerykańskim

AME_K2_W04

zaliczenie ustne, esej

W3

reguły konstruowania sztabu wyborczego

AME_K2_W02

kazus

W4

istotność zebrania danych dla zaprojektowania
skutecznej kampanii wyborczej

AME_K2_W01

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać wieloaspektowej analizy okręgu wyborczego

AME_K2_U01

projekt, prezentacja

U2

tworzyć zbiory danych potrzebne do wykonania analiz
wyborczych

AME_K2_U04,
AME_K2_U07

kazus

U3

tworzyć założenia kampanii wyborczych

AME_K2_U04,
AME_K2_U05

projekt, kazus,
prezentacja

U4

konstruować komunikaty wyborcze

AME_K2_U05,
AME_K2_U06

projekt, prezentacja

U5

projektować strategie fundraisingowe

AME_K2_U02,
AME_K2_U07

projekt, kazus,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania i inicjowania pracy w zespole

AME_K2_K03,
AME_K2_K05

projekt, kazus,
prezentacja

K2

przejmowania odpowiedzialności za grupę

AME_K2_K02

projekt, kazus,
prezentacja

K3

efektywnego komunikowania

AME_K2_K05

zaliczenie ustne, projekt,
kazus, prezentacja

K4

udzielania i odbierania konstruktywnej krytyki

AME_K2_K01

projekt, kazus,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

pozyskanie danych

10

rozwiązywanie kazusów

20

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Kurs będzie realizowany w oparciu o formułę Problem Based Learning (PBL).
Zajęcia będą podzielone na trzy moduły, polegające na wspólnym dyskutowaniu,
omawianiu i rozwiązywaniu kazusów, sygnalizowanych na początku 9 z 15
spotkań.
Treść poszczególnych spotkań:
1) Zajęcia aktywizujące grupę; 2) Jak wygląda kampania wyborcza od środka?; 3)
Prawo wyborcze; 4) Organizacja sztabu wyborczego i jego funkcje; 5) Rola
kandydata i doradców w kampanii wyborczej; 6) Dane wyborcze i budowa zbiorów
danych; 7) Projekcja ﬁlmu dokumentalnego; 8) Analiza okręgu wyborczego; 9)
Polityka, demograﬁa i warunki gospodarcze w sztabie wyborczym; 10) Co
interesuje wyborców?; 11) Komunikacja wyborcza; 12) Budżet kampanii
wyborczej; 13) Narzedzia kampanii; 14) Projekcja ﬁlmu dokumentalnego; 15)
Prezentacja i omówienie planu kampanii wyborczej

1.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, projekt,
kazus, esej, prezentacja

Podstawą zaliczenia kursu jest (1) aktywność na zajęciach (40%),
(2) napisanie recenzji oraz zademonstrowanie w trakcie rozmowy z
prowadzącym kurs znajomości monograﬁi poświęconej wybranemu
aspektowi prowadzenia kampanii wyborczych (20%) oraz (3)
przygotowanie projektu końcowego - projektu założeń kampanii
wyborczej (40%). Punkty za aktywność będą przyznawane po
każdych zajęciach w sześciu kategoriach: a) aktywne uczestnictwo
w dyskusji, b) wartość merytoryczna udziału w dyskusji, c)
wykazanie się odpowiedzialnością, d) jakość przygotowanych
prezentacji, e) sposób odnoszenia się do innych członków grupy, f)
na ile dany student był ważnym członkiem zespołu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia będą realizowane w formule warsztatowej PBL (Problem Based Learning). Dlatego też obecność studentów na
zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Każda dodatkowa oznacza
konieczność zaliczenia omawianych treści podczas rozmowy z Prowadzącym. Cztery i więcej nieobecności oznacza
automatyczne niezaliczenie kursu.

Sylabusy
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Sztuczna inteligencja: wprowadzenie dla nie-informatyków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.6048d40715b53.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami sztucznej inteligencji.

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów etycznych związanych ze społecznymi (politycznymi) konsekwencjami
sztucznej inteligencji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady dostępu do danych opisujących złożone
AME_K2_W01
zjawiska społeczne, zwłaszcza w skali makro (big data)

egzamin

W2

uwarunkowania związane z rolą sztucznej inteligencji
w przestrzeni międzynarodowej

AME_K2_W05

egzamin

W3

istotę wpływu rozwiązań opartych na sztucznej
inteligencji dla demokracji w USA

AME_K2_W03

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

powiązać założenia teoretyczne sztucznej inteligencji
ze zrozumieniem jej wpływu na szeroko rozumiane
procesy społeczne w Ameryce Północnej

AME_K2_U02

egzamin

U2

wykorzystać odpowiednie podejście w ramach
sztucznej inteligencji do rozwiązywania wybranego
problemu badawczego

AME_K2_U04

egzamin

U3

samodzielnie zdobywać informacje na temat sztucznej
inteligencji w oparciu o wskazaną literaturę
przedmiotu

AME_K2_U07

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania zdobytej wiedzy o charakterze
interdyscyplinarnym w praktyce życia społecznego

AME_K2_K01

egzamin

K2

odgrywania roli lidera w różnorodnych
przedsięwzięciach wykorzystujących wybrane
narzędzia sztucznej inteligencji

AME_K2_K02

egzamin

K3

bycia uwrażliwionym na kwestie etyczne
w działalności publicznej - zarówno w wymiarze
zawodowym, jak i prywatnym

AME_K2_K05

egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

analiza aktów normatywnych

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

2

pozyskanie danych

5

przygotowanie do egzaminu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

analiza badań i sprawozdań

5

Sylabusy
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analiza i przygotowanie danych

5

analiza problemu

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Podstawowe pojęcia w ramach sztucznej inteligencji. Rys historyczny.
2. Przykładowe zastosowania sztucznej inteligencji w szeroko rozumianym
wymiarze społecznym.

1.

3. Działania regulacyjne w obszarze sztucznej inteligencji w USA i Kanadzie.

W1, W2, W3

4. Stan badań nad sztuczną inteligencją w USA i Kanadzie.
5. Źródła danych i big data.
6. Algorytmy a demokracja.

2.

7. Algorytmy a bezpieczeństwo kraju i jednostki. Predictive policing, sztuczna
inteligencja w wymiarze sprawiedliwości. Bezpieczeństwo systemów
algorytmicznych (m.in. Adversarial Machine Learning Threat Matrix).

U1, U2, U3

8. Podstawowe techniki badawcze w ramach sztucznej inteligencji.
9. Wykorzystanie sieci neuronowych do propagowania nieprawdziwego przekazu
(deepfakes).
10. Algorytmy a etyka (głównie prawo do prywatności). Algorithmic bias.
11. Problem „czarnej skrzynki” i Explainable Artiﬁcial Intelligence (XAI).

3.

12. Uwarunkowania funkcjonowania zautomatyzowanych systemów decyzyjnych
(Algorithmic Decision Making).

K1, K2, K3

13. Przyczyny i skutki wykluczenia cyfrowego (digital divide).
14. Danologia (data science) i jej obietnice.
15. Internet i jego model biznesowy.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy

71 / 171

Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin w formie pisemnej. Szczegółowe ustalenia zostaną przekazane
na pierwszym wykładzie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnim.

Sylabusy
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Power Games – Politics and Sports in Transatlantic Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.6048d46556f0c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zbadanie związku pomiędzy polityką i sportem w stosunkach transatlantyckich

C2

zrozumienie dynamicznej interakcje między sportem a polityką krajową i międzynarodową

C3

analiza historycznych i współczesnych studiów przypadków sprężenia zwrotnego pomiędzy sportem a polityką
w USA, Kanadzie i Europie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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podstawowe pojęcia dotyczące władzy państwowej
i budowania wizerunku państwa (soft power).

AME_K2_W01,
AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W05

projekt, prezentacja

W2

polityczny, społeczny i ekonomiczny wymiar sportu

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

projekt

W3

różnice pomiędzy sportem amatorskim i zawodowym
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie.

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

projekt, prezentacja

U1

analizować rolę, jaką odgrywa sport w stosunkach
międzynarodowych z uwzględnieniem relacji
transatlantyckich.

AME_K2_U01,
AME_K2_U04,
AME_K2_U06,
AME_K2_U07

projekt

U2

wskazać specyﬁkę podejścia do sportu w różnych
państwach obszaru transatlantyckiego.

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U05

prezentacja

wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie kursu
do przygotowania studium przypadku związanego
ze sportem i stosunkami transatlantyckimi.

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U04,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06,
AME_K2_U07

projekt, prezentacja

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K03,
AME_K2_K04,
AME_K2_K05

projekt, prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracy w projekcie indywidualnym i grupowym
związanym z tematyką kursu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konsultacje

10

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

władza i sport oraz ich wymiary - wprowadzenie

W1, W2, U1

2.

polityczny, ekonomiczny oraz kulturowy wymiar sportu (wykład 2-3)

W2, W3, U1, U2

3.

specyﬁczne zależności pomiędzy sportem i polityką

W2, U2

4.

sport, władza i trzy poziomy analizy

W1, W2, U1, U2, U3

5.

związki między sportem a nacjonalizmem. Studia przypadków.

W3, U1, U2, U3, K1

6.

sport w czasach zimnej wojny - ujęcie historyczne (7-10)

W3, U1, U3, K1

7.

zderzenie kultur sportowych - studenckie studia przypadków (wykłady 11-14).

W2, W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium, metoda projektów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zespołowe studium przypadku na wybrany temat z zakresu polityki i
projekt, prezentacja sportu w stosunkach transatlantyckich oraz indywidualna prezentacja
własnego projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-bardzo dobra znajomość języka angielskiego
-obecność na 80% zajęć

Sylabusy
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The Globalisation of "Black" American Expressive Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.6048d4dﬀ0b65.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Studenci będą badać sposoby, w jakie muzyka informowała i odzwierciedlała historię i kulturę Afroamerykanów,
analizować teksty w celu porównania relacji między muzyką a prawami obywatelskimi i innymi momentami
politycznymi w czasie; i być w stanie ocenić stopień, w jakim muzyka nadal odgrywa rolę w długotrwałym ruchu
na rzecz praw obywatelskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie materiał przedmiotu według
kryteriów określonych w stosowanych efektach
podanych poniżej.

AME_K2_W01,
AME_K2_W02,
AME_K2_W04

esej

AME_K2_U03,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06

esej

AME_K2_K02,
AME_K2_K05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Studenci rozwijają i doskonalą swoje umiejętności
naukowe zgodnie z tymi, które zostały określone
w stosowanych efektach, jak podano poniżej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do podjęcia swojej roli społecznej
w kontekstach i sposobach wyrażonych
w stosowanych efektach, podanych poniżej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza badań i sprawozdań

40

analiza problemu

30

przygotowanie do egzaminu

15

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wstęp
Blues w kontekście
Jazz 1: Od Nowego Orleanu do szaleństwa swingu
Jazz 2: Jazz jako sztuka wysoka (w tym Wielki Śpiewnik Amerykański)
Rhythm 'N' Blues & Rock 'N' Roll: Kulturowy "synkretyzm" czy "zawłaszczenie"?
Test śródokresowy
1.

W1, U1, K1
Prawa obywatelskie i soul power w latach 60.
Lata 70-te: od soulu przez funk do disco
Stagger Lee i 'Biały Murzyn'; kontrkultura i stereotypy rasowe
Ścieżki afrykańskiej diaspory kulturowej: Muzyka jamajska i Bob Marley
Globalizacja "kultury rave" i nowy hedonizm
Hip Hop: czarna sfera publiczna czy nowa minstrela?

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego pozwalająca na zapoznanie się z materiałami do zajęć oraz aktywnym udziałem w
dyskusjach. Mile widziane zainteresowanie studiami kulturowymi i socjologią kultury.

Sylabusy
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Cinema and Migration in Latin America
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.604b458eac5e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach kursu uczestnicy powinni zdobyć wiedzę o związkach współczesnych kinematograﬁi
latynoamerykańskich i migracji z naciskiem na aktualne procesy migracyjne w regionie Ameryki Łacińskiej oraz
mieć kompetencje w rozpoznawaniu najważniejszych nurtów estetycznych i dostrzeganiu jak narracje ﬁlmowe
wpływają na kształtowanie opinii i postaw społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najważniejsze procesy migracyjne w Ameryce
Łacińskiej i ich reprezentacje w kinematograﬁi.

AME_K2_W02,
AME_K2_W04

egzamin pisemny

AME_K2_U02,
AME_K2_U03

egzamin pisemny

AME_K2_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać najważniejsze zjawiska migracyjne w regionie
Ameryki Łacińskiej i estetyki współczesnych
kinematograﬁi latynoamerykańskich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceniania wielorakich problemów związanych
ze współczesnymi ruchami migracyjnymi oraz
konsekwencji rozmaitych konstrukcji narracji
ﬁlmowych dotyczących tych ruchów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie do kinematograﬁi latynoamerykańskiej 2. Migracja i kino 3.
Migracyjna historia kina latynoamerykańskiego 4. Przedstawienia granicy w kinie
latynoamerykańskim 5. Reprezentacja migrantów w kinie latynoamerykańskim 6.
Przedstawienia podróży w kinie latynoamerykańskim 7. Migracja jako wolność i
historia sukcesu 8. Strach przed migrantami 9. Nieuregulowana migracja w kinie
latynoamerykańskim 10. Imigracja regionalna w kinie latynoamerykańskim 11.
Migracja miejska w kinie latynoamerykańskim 12. Filmowe reﬂeksje na temat
polityki migracyjnej 13. Diaspora latynoamerykańska w kinie 14. Migranci w ﬁlmie
dokumentalnym 15. Quiz

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (możliwe dwie nieobecności w semestrze), zdanie egzaminu
pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Science Fiction as Social and Political Allegory
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.5ca75b578e0c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zrozumienie przez studentów lęków i obaw związanych z nową nauką i technologią odzwierciedlonych w książkach i ﬁlmach Science Fiction. Głównym założeniem tego kursu jest zdobycie szerszej
wiedzy na temat gatunku Science Fiction w kontekście historii - oraz tego, w jaki sposób gatunek odzwierciedlał
nadzieje i obawy każdego pokolenia, począwszy od XIX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najważniejsze dzieła z gatunku Science Fiction

AME_K2_W02

egzamin pisemny
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historyczne tło minionego stulecia, odzwierciedlone
w dziełach ﬁlmowych i literackich

W2

AME_K2_W02

egzamin pisemny

AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U06,
AME_K2_U07

egzamin pisemny

AME_K2_K02,
AME_K2_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
analizować znaczenie nauki i technologii, ukazanej
w popularnej ﬁkcji

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskutowania nad znaczeniem gatunku science ﬁction

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

Forma aktywności studenta
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

1.

Frankenstein; Things to Come; The Day the Earth Stood Still; I Robot; Solaris; Star
Trek; 2001 Space Odyssey; Star Wars; Blade Runner; Robocop; Akira

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, burza mózgów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego. Treść egzaminu będzie
opierała się na tematyce poruszanej podczas wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien

Sylabusy
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usprawiedliwić.

Sylabusy
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American Youth Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.5ca75b579bce7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest interdyscyplinarna analiza różnorodnych aspektów historii i kultury młodzieżowej
i studenckiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki na tle szerszych zjawisk i procesów społecznych i politycznych
zachodzących w USA.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

różnorodne aspekty kultury i historii młodzieży
w Stanach Zjednoczonych.

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04

egzamin pisemny

W2

złożoność i zróżnicowanie kultury młodzieżowej
w Stanach Zjednoczonych.

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04

egzamin pisemny

W3

amerykańską historię, politykę i społeczeństwo
z perspektywy studiów młodzieżowych.

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować krytycznie różnorodne aspekty
amerykańskiej kultury młodzieżowej w świetle różnych
paradygmatów kulturowych.

AME_K2_U03,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06

egzamin pisemny

U2

samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę w zakresie
amerykańskiej kultury młodzieżowej.

AME_K2_U05,
AME_K2_U06

egzamin pisemny

U3

analizować w sposób pogłębiony i omawiać w języku
angielskim różne tematy dotyczące amerykańskiej
kultury młodzieżowej.

AME_K2_U03,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pierwsza część kursu obejmuje historię młodzieży i młodych dorosłych w Stanach
Zjednoczonych Ameryki od początku XX w. aż po współczesność, ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju systemu szkół średnich, przemian kultury młodzieżowej
w latach 50., 60. i 70. oraz roli młodych ludzi w Ruchu Praw Obywatelskich. Druga
część kursu obejmuje różnorodne zagadnienia współczesne, m.in. rolę religii w
życiu młodzieży amerykańskiej, kulturę seksualności oraz nastoletniego
rodzicielstwa, analizy z zakresu Food and Youth Studies, kulturę i sytuację
młodych ludzi należących do różnorodnych mniejszości.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, burza mózgów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny po zakończeniu kursu. Aktywny udział w dyskusjach
podczas zajęć.
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Languages and Language Policies of the U.S. and Canada
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.1585083348.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z historią i współczesną specyﬁką polityk językowych w USA i Kanadzie

C2

przedstawienie ewolucji jęz. angielskiego do jego kanadyjskich i amerykańskich dialektów

C3

zapoznanie studentów z podobieństwami i różnicami pomiędzy federalnymi i prowincjonalnymi / stanowymi
politykami i prawami językowymi

C4

omówienie roli historycznej oraz obecnej kondycji i społeczno-prawnej pozycji języków rdzennych
i nowopowstałych w USA i Kanadzie

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania
stojące u podstaw rozwoju polityk i praw językowych
w USA i Kanadzie

AME_K2_W02

egzamin pisemny / ustny

W2

różnice między kanadyjską a amerykańską polityką
językową

AME_K2_W03,
AME_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

W3

specyﬁkę polityk językowych w USA i Kanadzie,
z uwzględnieniem kluczowych regulacji prawnych
i polityk językowych na poziomie stanów i prowincji

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać podobieństwa i różnice w regulacjach
językowych i ewolucji polityki językowej w Kanadzie
i USA

AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

U2

zidentyﬁkować i zdeﬁniować problemy dotyczące
ochrony wymierających i zagrożonych języków
rdzennych w Ameryce Północnej

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

U3

opisać i wyjaśnić fenomen ewolucji i charakterystykę
amerykańskiej i kanadyjskiej odmiany języka
angielskiego

AME_K2_U03,
AME_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

U4

wskazać i opisać głowne ideologie i ﬁlozoﬁe, które
przyczyniły się do ukształtowania kanadyjskiej
i amerykańskiej polityki językowej

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy procesów politycznych
i społecznych kształtujących językowy krajobraz
Ameryki Północnej

AME_K2_K05

egzamin pisemny / ustny

K2

krytycznego odbioru i analizy tekstów naukowych
omawiających procesy kształtowania się prawa
językowego i polityki językowej

AME_K2_K01,
AME_K2_K05

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

1.

Wprowadzenie

2.

Języki w USA i Kanadzie: przegląd i statystyki

3.

Początki polityki językowej w USA

4.

Ewolucja polityki językowej w Kanadzie

5.

Język angielski - ewolucja

6.

Język angielski w Ameryce Północnej – zmiany

7.

Kanadyjski vs. amerykański angielski

8.

Federalna polityka językowa w USA

9.

Federalna polityka językowa Kanady / oﬁcjalna dwujęzyczność/

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

10. Polityki językowe wybranych stanów w USA
11. Polityki językowe wybranych prowincji i terytoriów w Kanadzie
12. Języki rdzenne w USA i Kanadzie
13. Język hiszpański w USA
14. Język francuski w Kanadzie
15. Unikalne języki północnoamerykańskie (mieszane dialekty, kreolskie języki)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
- zaliczenie na pozytywną ocenę egzaminu końcowego w pisemnej
formie (pytania w większości testowe jedno- lub wielokrotnego
wyboru, prawda / fałsz, jedno lub dwa pytania otwarte esejowe).
Egzamin poprawkowy może mieć formę ustną. - obowiązkowa
obecność na wykładzie (dozwolone dwie nieobecności
niepoświadczone zwolnieniem lekarskim) – przekroczenie pięciu
nieobecności skutkuje wykreśleniem z kursu, jeśli nieobecnosci nie
są wynikiem choroby, poświadczonej zwolnieniem lekarskim. rozwiązanie dwóch krótkich quizów e-learningowych sprawdzających
znajomość dwóch tekstów zadanych do lektury Egzamin i zajęcia
moga być prowadzone częściowo lub całkowicie zdalnie, poprzez MS
Teams / Pegaz UJ lub inną platformę do nauki zdalnej, w zależności
od okoliczności i sytuacji zdrowotnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Sylabusy
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History of the 1960s
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.5cab0686a137d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem tego kursu jest zdobycie szerszej wiedzy na temat podstawowych aspektów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych dekady lat sześćdziesiątych. Kurs zajmie się także polityką zagraniczną Stanów
Zjednoczonych i jej wpływem na zmieniające się środowisko międzynarodowe lat sześćdziesiątych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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podstawowe trendy społeczne i polityczne w Stanach
Zjednoczonych omawianej dekady

W1

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zdobyć prawidłowy dostęp i zrozumienie szerszej
historii gospodarczej rozważanej dekady

AME_K2_U03,
AME_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

U2

zestawiać historię USA w kontekście szerszych zmian
historycznych na świecie

AME_K2_U01,
AME_K2_U03,
AME_K2_U06,
AME_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K03

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w projektach dotyczących historii USA

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

Forma aktywności studenta
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

1.

John Kennedy i Nowe Pogranicze; polityka wyścigu kosmicznego; prawa
obywatelskie; Lyndon Johnson i Wietnam; wzrost znaczenia New Left;
kontrkultura; muzyka lat 60.; Richard Nixon i „Milcząca Większość”

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminu końcowego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.

Sylabusy
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History of the 1970s
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.5cab0686a2fbf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem tego kursu jest zdobycie szerszej wiedzy na temat podstawowych aspektów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych dekady lat 70-tych. Kurs zajmie się także polityką zagraniczną Stanów
Zjednoczonych i jej wpływem na zmieniające się środowisko międzynarodowe lat 70-tych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

podstawowe trendy społeczne i polityczne w Stanach
Zjednoczonych omawianej dekady

AME_K2_W01,
AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

egzamin pisemny

tło historyczne omawianej dekady

AME_K2_W01,
AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

egzamin pisemny

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U06

egzamin pisemny

AME_K2_K02,
AME_K2_K03,
AME_K2_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

prawidłowo umiejscawiać dzieje USA tego okresu
w kontekście szerszych wydarzeń historycznych
na świecie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

udziału w projektach dotyczących zmieniających się
warunków w polityce światowej w latach 70. XX wieku

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

1.

Richard Nixon; détente; Watergate; stagﬂacja; Ford i Carter; kryzys zaufania;
kryzys w Iranie; druga zimna wojna

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach oraz zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.

Sylabusy
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History of the 1980s
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.5cab0686a4c4f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem tego kursu jest zdobycie szerszej wiedzy na temat podstawowych aspektów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych dekady lat 80-tych. Kurs zajmie się także polityką zagraniczną Stanów
Zjednoczonych i jej wpływem na zmieniające się środowisko międzynarodowe lat 80-tych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe trendy społeczne i polityczne w Stanach
Zjednoczonych omawianej dekady

AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

tło historyczne omawianej dekady

AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U05,
AME_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

AME_K2_K02,
AME_K2_K03,
AME_K2_K04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
prawidłowo oceniać i rozumieć historię gospodarczą
USA w latach 80. XX wieku

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia w projektach dotyczących wydarzeń
w USA w latach 80. XX wieku

K1

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

Forma aktywności studenta
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

1.

Rewolucja Reagana; Zimna wojna; Wojna w Afganistanie; ożywienie gospodarcze;
rozwój ery komputerów; era „Yuppie”;1989; koniec zimnej wojny

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Obecność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu końcowego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.

Sylabusy
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History of the 1990s
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.6049e4976f81f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przybliżenie studentom wydarzeń lat 90. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Wśród
omawianych zagadnień znajdą się takie kwestie jak koniec zimnej wojny, rozwój hip-hopu, muzyki grunge oraz
straconego pokolenia "generacji X", gospodarcze i społeczne konsekwencje "nowej ekonomii" spod znaku
internetu oraz nadzieje i obawy Ameryki przed podróżą w nowe tysiąclecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znaczenie zaangażowania militarnego USA poza
granicami państwa i kontynentu

AME_K2_W03,
AME_K2_W05

egzamin pisemny

W2

funkcjonowanie amerykańskiej demokracji
i społeczeństwa i ich role w stosunkach z innymi
krajami

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

egzamin pisemny

AME_K2_U03,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06

egzamin pisemny

AME_K2_K01,
AME_K2_K04,
AME_K2_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
nakreślić dynamikę rozwoju USA w latach 90. XX
wieku

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
dyskutowania dziejów lat 90. w Stanach
Zjednoczonych

K1

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

Forma aktywności studenta
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

1.

Koniec zimnej wojny; Administracja Clintona i "nowa ekonomia" lat 90.; Znacznie
grunge'u i hip-hopu; Wzrost znaczenia Chin; Internet i geneza mediów
społecznościowych.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.

Sylabusy
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Things fearful to name - history of sexuality in US
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.5ca75b579d60a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

analiza tekstów źródłowych: zidentyﬁkowanie głównych elementów i istotnych argumentów oraz idei w tekstach
źródłowych.

C2

Analiza opraowań: zidentyﬁkowanie głównych argumentów w dyskursie naukowym Poświęconym seksualności
w Ameryce

C3

Krytyczne myślenie: analiza źródeł pisanych, przedstanie argument popartych dowodami, selekcja I organizacja
informacji.

C4

Analiza I wykorzystanie informacji: powinni stać się krytycznymi wobec bombardujących ich informacji,
angażować się w systematyczne procesy badawcze, formułować pytania, aplikować perspektywy obserwacyjne
i eksperymentalne do procesu zdobywania informacji.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

proces wyjaśniania społecznego konstruowania
seksualności

AME_K2_W01,
AME_K2_W02

egzamin pisemny / ustny

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U06,
AME_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętność krytycznego konstruowania i ukazania jak
różne normy społeczne, polityczne i religijne
kształtowały koncepcję seksualności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

używania naukowych i historycznych dowodów
do oceny jak społeczne konstruowanie seksualności
wpisuje się w szerszy amerykański kontekstu
kulturowy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza źródeł historycznych

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

1.

Various pattern of sexual behaviours, depending on Spanish, English or French
colonization origins.

W1, U1, K1

2.

Between New England (Puritan) or Southern sexual norms

W1, U1, K1

3.

Victorian morality – sustainers and norm breakers

W1, U1, K1

4.

Social changes in turn of the century and its consequences

W1, U1, K1

5.

Toward new Sexuality; LGBTQ+

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Wild 1960s and its impact on sexuality

W1, U1, K1

7.

Tensions in 21st century

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Egzamin końcowy, pisemny lub ustny (60% oceny końcowej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Suﬃcient knowledge of written and spoken English enabling regular participation in the classes
Please be informed that during the classes, purely for informative purposes, there will be presented documentary movies or
archival materials which includes some element of nudity (including bare naked breasts, bare naked nipples, male and
females butts as well as penis or pubic hair). Therefore, persons that might be oﬀended by such SHOULD NOT TAKE THIS
COURSE. Enrolling into the class indicates that students are aware of this fact and accept it.

Sylabusy
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Transatlantic Inﬂuences in Contemporary Music
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.6049e61359002.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat transatlantyckich wpływów w rozwoju muzyki popularnej w kontekście specyﬁki
społecznej i kulturowej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Europy oraz ich wzajemnych relacji.

C2

Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy tekstów kultury popularnej, zwłaszcza muzyki popularnej,
w kontekście relacji transatlantyckich oraz historii muzyki popularnej.

C3

Przybliżenie relacji między muzyką a historią kulturową i społeczną USA i Europy, a także między rozwojem
technologicznym i przemysłem muzycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejsze wątki we współczesnej historii muzyki
popularnej w kontekście wybranych zagadnień
społecznych, politycznych, prawnych, historycznych
i ekonomicznych, a zwłaszcza te, które ukształtowały
się na podstawie relacji transatlantyckich między USA
a Europą.

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin

W2

rolę relacji transatlantyckich w rozwoju muzyki
popularnej, zarówno europejskiej ze szczególnym
uwzględnieniem muzyki brytyjskiej, jak
i amerykańskiej.

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

esej, egzamin

U1

dostrzegać znaczenie muzyki popularnej w kontekście
wybranych zagadnień ekonomicznych, politycznych,
społecznych i kulturowych, ze szczególnym
uwzględnieniem relacji transatlantyckich.

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U04,
AME_K2_U05

esej, egzamin

U2

krytycznie analizować teksty kultury w kontekście XXwiecznych i współczesnych trendów kulturowych
w USA i Europie oraz dostrzegać relacje między
obydwoma.

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U05

zaliczenie pisemne, esej

K1

krytycznego odbioru współczesnych tekstów kultury,
rozpoznawania nurtów kultury popularnej, zwłaszcza
muzyki popularnej, wykorzystując tę wiedzę
w świadomej analizie zjawisk kulturowych
o podstawach transatlantyckich.

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K03,
AME_K2_K05

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin

K2

wykorzystania wiedzy pozyskanej podczas kursu
do przygotowania autorskich projektów badawczych,
dotyczących analizy kulturowych relacji
transatlantyckich, jak i w pracy zawodowej jako
specjalisty w dziedzinie kultury popularnej.

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K03,
AME_K2_K04,
AME_K2_K05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie prac pisemnych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Zajęcia organizacyjne
2. Początki muzyki popularnej, jej główne trendy i źródła.
3. Rozwój jazzu i bluesa w relacjach transatlantyckich.
4. Brytyjska Inwazja lat 1960.
5. Lata 1960. i 1970. a globalizacja amerykańskiej muzyki popularnej.
6. Punk w relacjach transatlantyckich.

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7. Transatlantycki charakter rozwoju muzyki elektronicznej.
8. Translokalność muzyki hip hop.
9. Metal jako platforma wzajemnych inspiracji.
10. Globalność muzyki pop lat 1980. i 1990.
11. Aktualne trendy transatlantyckie w muzyce popularnej.
12. Współczesny przemysł muzyczny i jego specyﬁka

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
esej, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia kursu wymagana jest regularna obecność na zajęciach –
obecność jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Każdą
kolejną nieobecność należy odrobić poprzez przesłanie stosownej
pracy, skonsultowanej uprzednio z prowadzącym. Nieobecności
można odrabiać najpóźniej do dnia poprzedzającego datę pierwszego
terminu egzaminu z modułu. Przekroczenie limitu 7 nieobecności
skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu, chyba, że student
przedstawi zwolnienie lekarskie – w takim przypadku student ma
możliwość zaliczenia po przedłożeniu dodatkowej pracy zadanej przez
prowadzącego. Zaliczenie zdobywa się na podstawie recenzji
albumów muzycznych przygotowanych indywidualnie przez studenta;
kolokwiów, sprawdzających znajomość albumów muzycznych oraz
egzaminu z treści zajęć i tekstów obowiązkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Mile widziana znajomość najważniejszych trendów muzyki popularnej XX i XXI wieku.

Sylabusy

108 / 171

Black Churches in Contemporary American Politics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.620fa943d5e72.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Zapoznanie studentów z historią Kościołów afroamerykańskich

G2

Omówienie podziałów teologicznych i regionalnych czarnych Kościołów w kontekście ich bieżącego
zaangażowania społeczno-politycznego

G3

Analiza różnych form zaangażowania społeczno-politycznego czarnych Kościołów

G4

Analiza roli czarnych Kościołów w ruchach polityczno-społecznych (zwł. ruchach protestu, w tym ruchu Black
Lives Matter)

G5

Analiza współczesnej aktywności społeczno-politycznej czarnych pastorów oraz ich zaangażowania w politykę
Partii Demokratycznej i Republikańskiej

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna i rozumie w pogłębiony sposób
funkcjonowania czarnych Kościołów w systemie
politycznym USA i w otoczeniu innych instytucji
społeczno-politycznych

AME_K2_W04

egzamin pisemny

W2

student zna i rozumie w pogłębiony sposób rolę
czarnych Kościołów w kontekście aktualnych przemian
politycznych i społeczno-kulturowych w Ameryce

AME_K2_W04

egzamin pisemny

W3

Student zna i rozumie w pogłębiony sposób zasady
funkcjonowania amerykańskiej demokracji
i społeczeństwa obywatelskiego oraz roli jaką pełnią
w nich (czarne) Kościoły

AME_K2_W03

egzamin pisemny

W4

student zna i rozumie w pogłębiony sposób metody
i narzędzia pozyskiwania danych służących analizie
i wyjaśnianiu podziałów wśród Kościołów afroamerykańskich oraz ich wpływu na różne formy
zaangażowania społeczno-politycznego

AME_K2_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ badać i wyjaśniać rolę struktur
politycznych, społecznych i prawnych USA, zwłaszcza
w kontekście funkcjonowania (czarnych) Kościołów

AME_K2_U01

egzamin pisemny

U2

student potraﬁ zastosować pogłębioną wiedzę
teoretyczną (zwł. teorie dotyczące roli czarnych
Kościołów) do analizy i zrozumienia procesów
politycznych i społeczno-kulturowych w USA

AME_K2_U02

egzamin pisemny

U3

student potraﬁ analizować i wyjaśniać mechanizmy
tworzenia i funkcjonowania wielokulturowego
społeczeństwa uwzględniając rolę Kościołów
etnicznych

AME_K2_U03

egzamin pisemny

U4

student potraﬁ samodzielnie i w grupie pracować
na projektami dotyczącymi roli (czarnych) Kościołów
w polityce

AME_K2_U05

zaliczenie

K1

student jest gotów do odgrywania aktywnej roli
w życiu społecznym i publicznym poprzez wdrażanie
pogłębionej, interdyscyplinarnej wiedzy na temat roli
Kościołów we współczesnych demokracjach

AME_K2_K01

zaliczenie

K2

student jest gotów do wykonywania różnorodnych
zadań w większych grupach

AME_K2_K02

zaliczenie

K3

student jest gotów do wykazywania się wrażliwością
społeczną oraz zrozumieniem dla różnic kulturowych,
etnicznych i rasowych w życiu społecznym
i w środowisku zawodowym

AME_K2_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy

110 / 171

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

40

analiza dokumentów programowych

5

analiza problemu

5

analiza źródeł historycznych

5

Przygotowywanie projektów

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do zajęć

20

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.

1. Historia czarnych Kościołów 2. Zaangażowanie polityczne czarnych Kościołów w
przeszłości 3. Podziały regionalne i teologiczne wśród czarnych Kościołów oraz ich
wpływ na współczesne zaangażowanie polityczne 4. Rola i znaczenie czarnych
pastorów w społecznościach afroamerykańskich 5. Rola czarnych Kościołów w
ruchach społecznych i politycznych (w tym w ruchach protestu) 6. Stosunek
czarnych Kościołów do ruchu Black Lives Matter 7. Czarni pastorzy we
współczesnej polityce amerykańskiej 8. Obecność i znaczenie czarnych pastorówpolityków w Partii Demokratycznej 9. Znaczenie zaangażowania czarnych
pastorów i pastorów-polityków w działalność Partii Republikańskiej 10. Black
Prosperity Gospel i 'czarny konserwatyzm'. 11. Black Social Gospel i polityka
progresywna 12. Black Liberation Theology, polityka progresywna i i 'czarny
nacjonalizm' 13. Współczesna rola Narodu Islamu (the Nation of Islam) 14.
Aktywność polityczna czarnych Kościołów w kontekście przepisów dotyczących
rozdziału państwa i Kościoła 15. Stosunek młodych Afroamerykanów do
politycznego zaangażowania czarnych Kościołów.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza
mózgów, inscenizacja, metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

60% obecności na zajęciach; aktywność, w tym uczestnictwo w
mini-projektach w czasie zajęć (przygotowywanych w oparciu o
egzamin pisemny, zaliczenie
fragmenty tekstów) - jako zaliczenie ustne - oraz egzamin
pisemny na koniec semestru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym udział w dyskusjach

Sylabusy
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Zajęcia fakultatywne - wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2F0.1590063209.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z różnorodnymi zagadnieniami politycznymi w wymiarze
amerykańskim

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

mechanizmy działania instytucji politycznych
i społecznych funkcjonujących w państwach
amerykańskich

AME_K2_W03,
AME_K2_W05

egzamin pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu analizy
procesów politycznych

U1

AME_K2_U01,
AME_K2_U02

egzamin pisemny / ustny

AME_K2_K01

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznego odbioru teksów naukowych i medialnych
oraz korzystania z pomocy ekspertów

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują tematykę związaną z różnorodnymi zagadnieniami
politycznymi, społecznymi i kulturowymi w wymiarze amerykańskim. Tematem
zajęć fakultatywnych mogą być kwestie teoretyczne i praktyczne związane z
systemami politycznymi i społecznymi, zarówno w ujęciu historycznym, jak i
współczesnym. Informacja o konkretnej tematyce zajęć w danym roku
akademickim jest udostępniana na stronie internetowej Instytutu Amerykanistyki i
Studiów Polonijnych oraz na tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem roku
akademickiego. Zajęcia prowadzone są na ogół w języku polskim, choć dopuszcza
się także fakultety w języku obcym (w tym prowadzone przez profesorów
wizytujących).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zaliczenia przedmiotu
są ogłaszane przez prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć.
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English for American Studies B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.230.623af08139e9d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

AME_K2_W01,
AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

Sylabusy
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U4

AME_K2_U02,
streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
ze studiowanym kierunkiem
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

AME_K2_U04,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

AME_K2_U04,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

AME_K2_U05,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

AME_K2_U06,
AME_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

przygotować się do procesu rekrutacji

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06,
AME_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K03,
AME_K2_K04,
AME_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K03,
AME_K2_K04,
AME_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K04,
AME_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

AME_K2_K04,
AME_K2_K05

zaliczenie na ocenę

U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U9, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U9, K3

Sylabusy
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Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
3.
essay, report, description of visual data

W1, W2, W4, U10, U11,
U3, U4, U5, U6, U8, U9,
K1, K2, K3, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U1, U10, U11,
U3, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

migrations,
social and political processes
cultural phenomena
selected trends
social movements
pop culture

6.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K1, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for American Studies C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.230.623af08147952.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

AME_K2_W01,
AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

Sylabusy
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U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

AME_K2_U04,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

AME_K2_U04,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

AME_K2_U05,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

AME_K2_U06,
AME_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

przygotować się do procesu rekrutacji

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06,
AME_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K03,
AME_K2_K04,
AME_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K03,
AME_K2_K04,
AME_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

AME_K2_K01,
AME_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K04,
AME_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

AME_K2_K04,
AME_K2_K05

zaliczenie na ocenę

U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U9, K4

Sylabusy
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2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.
Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:

3.
essay, report, description of visual data

W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U9, K4
W1, W2, W4, U10, U11,
U3, U4, U5, U6, U8, U9,
K1, K2, K3, K4, K5

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4, K5

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U1, U10, U11,
U3, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

migrations,
social and political processes,
cultural phenomena,
selected trends,
social movements,
pop culture.

6.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K1, K4

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów

Sylabusy

125 / 171

Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1

Sylabusy
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Współczesna literatura amerykańska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.220.5cab0686cf109.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta ze współczesną literaturą amerykańską i latynoamerykańską na wybranych przykładach

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

jak analizować i interpretować pozycję człowieka
w życiu społecznym w kanonicznych tekstach
literackich

AME_K2_W01,
AME_K2_W02

zaliczenie na ocenę
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W2

literackie odzwierciedlenie mechanizmów rządzących
procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi
w kontekście amerykańskim

AME_K2_W01,
AME_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

procesy zachodzące w społeczeństwach i państwach
amerykańskich wykorzystując analizę tych zjawisk
w odpowiednich gatunkach literackich

AME_K2_W01,
AME_K2_W02

zaliczenie na ocenę

U1

prawidłowo analizować zachowania społeczne
i kulturowe w życiu publicznym społeczeństw
amerykańskich w oparciu o interpretację tych zjawisk
w adekwatnych tekstach literackich

AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2

dostrzegać przyczyny i skutki procesów migracyjnych,
etnicznych i rasowych mających miejsce
w społeczeństwach amerykańskich na przykładzie
ewolucji gatunków literackich służących analizie
konstrukcji tożsamości

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U3

dostrzec odbicie problemów globalizacji w tekstach
literackich w ujęciu komparatystycznym

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U05

zaliczenie na ocenę

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wnikliwej analizy i interpretacji wybranych tekstów
literackich oraz jest społecznie wrażliwy na problemy
różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form
dyskryminacji

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie projektu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Tradycja indiańska w USA i Kanadzie – wykład wprowadzający
2. Louise Erdrich Klub śpiewających rzeźników (fragment) oraz Michael Crummey
Rzeka złodziei (fragment) PREZENTACJA nr 1 i 2
3. Neofantastyka i realizm magiczny w Argentynie: Julio Cortazar Aksolotl
PREZENTACJA nr 3
4. Czarni Kandyjczycy i Afro-Amerykanki – wykład wprowadzający
5. Lawrence Hill Aminata. Siła miłości (fragment) oraz Jesmyn Ward Śpiewajcie, z
prochów śpiewajcie (fragment) PREZENTACJA nr 4 i 5
6. Nurt eco w USA: Annie Proulx Drwale (fragment) PREZENTACJA nr 6
7. Nurt eco w Kanadzie: Yann Martel Życie Pi (fragment) PREZENTACJA nr 7
8. Neo-western i południowy gotyk: Cormac McCarthy Przeprawa (1 rozdział)
PREZENTACJA nr 8 i nr 9
9. Feminizm w USA: Chimamanda Ngozie Adiche Amerykaana (fragment)
PREZENTACJA nr 10
10. Feminizm w Kanadzie: Alice Munro Dziewczęta i kobiety (fragment)
PREZENTACJA nr 11 i nr 12
11. Feminizm w Ameryce Łacińskiej/ realizm magiczny i narconovela: Isabel
Allende Dom duchów (pierwszy rozdział) oraz Jorge Franco Rosario Tijeras
PREZENTACJA nr 13 i 14
12. Barrio Latino w USA: : Junot Díaz Krótki i niezwykły żywot Oscara Wao
(fragment) PREZENTACJA nr 15 i nr 16
13. Fawela w Brazylii/ realizm brutalny: Paulo Lins Miasto Boga (tylko część
„Piekiełko”) PREZENTACJA nr 17 i 18
14. Kolokwium

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obecność, przeczytanie tekstu na zajęcia,aktywne uczestnictwo,
prezentacja z lektury i kolokwium zaliczeniowe; dopuszczalne są dwie
nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim nieobecności w semestrze.
Każdą kolejną należy odpracować w formie uzgodnionej z prowadzącymi
zaliczenie na ocenę
najpóźniej tydzień przed terminem kolokwium. 5 nieobecności oznacza
niezaliczenie kursu (za wyjątkiem nieobecności usprawiedliwionych
zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem o działalności związanej z
UJ)
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Problemy Kanady
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.220.5cab0686ad4e2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przekazanie studentom podstaw wiedzy o Kanadzie - ustroju, ludności, kulturze, historii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

informacje dotyczące gegraﬁi, środowiska naturalnego
Kanady.

AME_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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W2

system polityczny, organizacje społeczno-polityczne
oraz aktualne procesy społeczne, polityczne
i kulturowe w Kanadzie, zarówno w aspekcie
wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

AME_K2_W04,
AME_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

najważniejsze zagadnienia dotyczące społeczeństwa
kanadyjskiego oraz kultury kanadyjskiej i jej specyﬁki,
procesy i zjawiska związane z budową kanadyjskiej
tożsamości oraz genezę i mechanizmy funkcjonowania
kanadyjskiej polityki wielokulturowości.

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować procesy i zjawiska charakterystyczne dla
kultury i społeczeństwa kanadyjskiego.

AME_K2_U02,
AME_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

przedstawić specyﬁkę kanadyjskiego systemu
politycznego, gospodarki, polityki; wskazać różnice
pomiędzy Kanadą a USA.

AME_K2_U01,
AME_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

znajdować i krytycznie analizować źródła informacji
dotyczących Kanady.

AME_K2_U01,
AME_K2_U04,
AME_K2_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnej pracy samodzielnej oraz grupowej.

AME_K2_K02,
AME_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

publicznego przedstawiania swojej wiedzy oraz opinii,
odpowiedzi na ewentualną krytykę ze strony
pozostałych uczestników zajęć.

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K05

prezentacja

K3

wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce,
zwłaszcza w perspektywie porównawczej.

AME_K2_K03,
AME_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do sprawdzianu

10

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
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wstęp do Canadian studies - omówienie źródeł i publikacji; Panorama Kanady (
ﬁlm)
Środowisko naturalne Kanady; Regiony i regionalizm w Kanadzie; Dzieje ziem
kanadyjskich cz. 1; Dzieje ziem kanadyjskich cz.2; Symbole Kanady;
Społeczeństwo kanadyjskie; Literatura angielskojęzyczna i francuskojęzyczna w
Kanadzie; Diaspora polska w Kanadzie;
Film, muzyka, sztuka kanadyjska; Media i prasa w Kanadzie; Kanadyjskie
odkrycia i wynalazki; Polityka imigracyjna,imigranci i uchodźcy w Kanadzie,
Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej w sali bądź przy pomocy jednej z
platform nauczania zdalnego

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia modułu są: zaliczenie kolokwium
końcowego 50% (kolokwium w formie pisemnej bądź przy
pomocy jednej z platform nauczania zdalnego)
przygotowanie i przedstawienie prezentacji tematycznej
20% zaliczenie testów sprawdzających znajomość zadanych
lektur 30%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony jest dla studentów, którzy nie ukończyli studiów licencjackich na kierunku amerykanistyka i tym samym
nie posiadają zaliczenia z przedmiotu "Wprowadzenie do problematyki kanadyjskiej". Uczestnictwo w zajęciach jest
obowiązkowe. Student może opuścić dwa zajęcia w semestrze, każda kolejna nieobecność, nawet spowodowana
zwolnieniem lekarskim, wiąże się z wykonaniem dodatkowych zadań uzgodnionych z koordynatorem kursu. Ponad połowa
opuszczonych zajęć w semestrze uniemożliwia zaliczenie przedmiotu. Część zajęć może być realizowana w formie zdalnej
(platforma Teams).

Sylabusy
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Kanada – osiągnięcia i wyzwania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.220.604b13b175abc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest analiza spektrum wyzwań i osiągnięć Kanady jako państwa dwujęzycznego, wielokulturowego
i wieloetnicznego, o nowoczesnej gospodarce i ambicjach średniego mocarstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

aktualnie zachodzące w Kanadzie procesy społeczne,
polityczne i kulturowe oraz ich wpływ na życie
obywateli.

AME_K2_W01,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04

prezentacja
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W2

najważniejsze wyzwania i osiągnięcia związane z
budową kanadyjskiej tożsamości oraz prowadzonej
w Kanadzie polityki wielokulturowości
i dwujęzyczności.

AME_K2_W01,
AME_K2_W04

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować procesy i zjawiska zachodzące
współcześnie w kulturze i społeczeństwie
kanadyjskim.

AME_K2_U01,
AME_K2_U03

projekt, esej, prezentacja

U2

znajdować i krytycznie analizować źródła informacji
dotyczące wyzwań i osiągnięć Kanadyjskiej
wielokulturowości, wieloetniczności oraz
dwujęzyczności.

AME_K2_U01,
AME_K2_U03,
AME_K2_U06

projekt, esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

publicznego przedstawiania swojej wiedzy oraz opinii,
odpowiedzi na ewentualną krytykę ze strony
pozostałych uczestników zajęć.

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K03

projekt, prezentacja

K2

wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce,
zwłaszcza w perspektywie porównawczej.

AME_K2_K02,
AME_K2_K04

projekt, esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie eseju

15

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Przygotowywanie projektów

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Prowincje i terytoria; Ochrona środowiska; Kościoły i religijność; Ludność rdzenna;
Kanadyjskie muzea i instytucje kultury;
Literatura publikowana w językach oﬁcjalnych i nieoﬁcjalnych (szczególnie w j.
polskim); Media kanadyjskie oraz bieżące wydarzenia polityczne, społeczne i
kulturalne; Osiądnięcia słynnych Kanadyjczyków; Udział Kanady w misjach
pokojowych i wyzwania po ich zakończeniu.
Kanadyjska wielokulturowość; Prawa i aktywność kobiet w Kanadzie; Diaspora
polska w Kanadzie na przełomie XX i XXI w.; Prasa i media społecznościowe w
Kanadzie; Dyskusja nad aktualnymi problemami kanadyjskiej polityki
wewnętrzenej i zewnętrznej; Kanada w walce z epidemią Covid-19

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Opis ekspozycji muzealnej i wrażeń z wirtualnej wycieczki - 2 strony
znormalizowane, czcionka 12, interlinia 1.5, (30% oceny ogólnej)
projekt, esej, prezentacja
Prezentacja (30% oceny ogólnej) Referaty i koreferaty (20% oceny
ogólnej) 2 prasówki (po 10 % = 20% procent oceny ogólnej)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia licencjackie na kierunku amerykanistyka i zaliczyły przedmiot
"Wprowadzenie do problematyki kanadyjskiej". W miarę wolnych miejsc w kursie mogą uczestniczyć także osoby realizujące
równolegle przedmiot "Problemy Kanady". Celem kursu jest analiza spektrum wyzwań i osiągnięć Kanady jako państwa
dwujęzycznego, wielokulturowego i wieloetnicznego o nowoczesnej gospodarce i ambicjach średniego mocarstwa.
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Student może opuścić dwa zajęcia w semestrze, każda kolejna nieobecność,
nawet spowodowana zwolnieniem lekarskim, wiąże się z wykonaniem dodatkowych zadań uzgodnionych z koordynatorem
kursu. Ponad połowa opuszczonych zajęć w semestrze uniemożliwia zaliczenie przedmiotu. Część zajęć może być
realizowana zdalnie na platformie Teams.

Sylabusy
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Systemy polityczne USA i Kanady
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.220.5cab068764a3a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat systemów politycznych USA i Kanady
ze szczególnym uwzględnieniem różnic i podobieństw pomiędzy tymi krajami.

C2

Dodatkowym celem jest przedstawienie podstawowych informacji związanych z problematyką ustrojową.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe zasady rządzące rozwiązaniami
ustrojowymi w USA i Kanadzie

AME_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

znaczenie zasady suwerenności, zasady reprezentacji,
zasady federalizmu, zasady podziału władz,
kompetencje i pozycję ustrojową organów władz
federalnych

AME_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

znaczenie możliwości odwołania się do różnych
podejść teoretycznych/paradygmatów

AME_K2_W01,
AME_K2_W02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

szczegółowo analizować rozwiązania ustrojowe w USA
i Kanadzie ze szczególnym uwzględnieniem różnic
i podobieństw

AME_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

wskazać na znaczenie wybranych podejść
teoretycznych w ramach problematyki ustrojowej

AME_K2_U02

egzamin pisemny

U3

omówić na ćwiczeniach wybrane zagadnienia w formie
prezentacji multimedialnych

AME_K2_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

publicznego przedstawiania i obrony swoich
argumentów na forum grupy

AME_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K2

funkcjonowania na współczesnym rynku pracy poprzez
wykorzystanie w praktyce uzyskanej wiedzy na temat
AME_K2_K04,
specyﬁcznych rozwiązań funkcjonujących w USA
AME_K2_K05
i Kanadzie

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

60

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do sprawdzianu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

zasady ustroju demokratycznego (suwerenność, wybory, podział władz);
demokracja (bez)pośrednia i jej instytucje; systemy rządowe; federalizm; system
partyjny i wyborczy; wprowadzenie do prawa konstytucyjnego; system naczelnych
organów władz; prawa i wolności obywatelskie

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny obejmuje tematykę wykładów i jest oceniany według
standardowej skali ocen. Ostateczna ocena z przedmiotu uzależniona jest
jednak od oceny z ćwiczeń – wyliczana jest średnia z modułów.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

W ramach ćwiczeń z USA należy przygotować dwie prezentacje (z Kanady
- jedną), które są opracowywane indywidualnie. Prezentacji dokonuje się
przy użyciu rzutnika i komputera. Dodatkowo integralną częścią
zaliczenia ćwiczeń jest napisanie kolokwium oraz wykazanie się
aktywnością. Kryteria oceny są następujące: a) prezentacje: 0, 5 lub 10
punktów (w sumie za 2 prezentacje z USA) b) kolokwium: maksymalnie
zaliczenie na ocenę 30 punktów (za kolokwium nie ma ocen) c) aktywność: 0, 5 lub 10
punktów w skali całego semestru Ocena końcowa z danych ćwiczeń jest
wyliczana zgodnie z poniższą skalą: 46 - 50 – bardzo dobry 41 - 45 –
dobry plus 36 - 40 – dobry 31 - 35 – dostateczny plus 26 - 30 –
dostateczny ≤ 25 – niedostateczny (= brak zaliczenia) Kryteria zaliczenia
ćwiczeń z Kanady są analogiczne. Zaliczenie ćwiczeń zarówno z USA, jak i
z Kanady jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Ćwiczenia są obowiązkowe.

Sylabusy
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Kultura i społeczeństwo USA
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.220.5cab0687683e7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie i przedyskutowanie podstawowych pojęć z obszaru socjologii i kulturoznawstwa:
rasy / pochodzenia etnicznego, klasy, płci, wieku, tożsamości, religii oraz procesów, którym podlegają. W czasie
zajęć omówimy dynamikę zmian społecznych i spróbujemy zdeﬁniować, w jakim stopniu my, jako jednostki
i społeczeństwo, kształtowani jesteśmy przez genetykę, środowisko, rodzinę, przyjaciół, środki masowego
przekazu lub technologię. Odniesiemy się do różnic między społeczeństwem amerykańskim i polskim, ponieważ
w kontrastach wybrzmi to kim są Amerykanie i kim jesteśmy my, jakie jest amerykańskie, a jakie nasze
społeczeństwo, jakie wartości i doświadczenia ukształtowały ich i nas.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kluczowe pojęcia, teorie, perspektywy z obszaru
socjologii i kulturoznawstwa.

AME_K2_W02

egzamin pisemny,
projekt

W2

procesy kształtowania jednostki poprzez socjalizację,
kulturę i interakcje społeczne.

AME_K2_W02,
AME_K2_W04

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie zanalizować zjawiska społeczne i kulturowe
w ich relacjach z jednostką oraz odnieść je
do własnych doświadczeń.

AME_K2_U01,
AME_K2_U03

egzamin pisemny,
projekt

U2

wykorzystać swoją wyobraźnię socjologiczną, aby
obserwować i analizować jak życie codzienne
Amerykanów jest powiązane z toczącymi się
nieustająco procesami organizacji i koordynacji
społecznej.

AME_K2_U02,
AME_K2_U03

egzamin pisemny,
projekt

U3

zanalizować dane rynkowe,statystyczne, etc. i na ich
podstawie zbudować diagnozy i opinie.

AME_K2_U05,
AME_K2_U07

egzamin pisemny,
projekt

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K03,
AME_K2_K04,
AME_K2_K05

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracy w instytucjach społecznych i kulturalnych,
w których przydatna jest znajomość mechanizmów
kształtujących funkcjonowanie instytucji społecznych
(np. media, szkolnictwo, organizacje pozarządowe,
etc.)

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

40

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
142

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wyobraźnia socjologiczna; Teorie i perspektywy badawcze w socjologii i
kulturoznawstwie; Rasa, etniczność i migracje; Religia – między tradycją i
nowoczesnością; Kultura –subkultury, kontrkultura i kultura mainstreamu; Media
masowe; Edukacja i kontrola społeczna; Klasy społeczne w Ameryce; Zmiana
społeczna. Problemy społeczne, przestępczość, ruchy protestu, podziały i
zróżnicowanie regionalno-kulturowe

1.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, wykład z
prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na ocenę końcową składają się: aktywność na zajęciach,
egzamin pisemny, projekt przygotowanie projektu, zaliczenie egzaminu. Obecność na
zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna ilość nieobecności - 2.
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Proseminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.220.1586122134.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przygotowanie studenta w wymiarze formalnym oraz metodologicznym do napisania pracy
dyplomowej (z uwzględnieniem zasad obowiązujących w IAiSP)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

metody i narzędzia pozyskiwania informacji oraz
danych do pracy naukowej, w tym na potrzeby
przygotowania pracy dyplomowej

AME_K2_W01,
AME_K2_W02

zaliczenie na ocenę
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W2

pojęcia "hipoteza badawcza", "problem badawczy",
"pytanie badawcze"

AME_K2_W01,
AME_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

zasady stosowania aparatu przypisowego oraz zasady
dotyczące gromadzenia i korzystania z danych
objetych zasadą ochrony własności intelektualnej

AME_K2_W01,
AME_K2_W02,
AME_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

sformułować problem badawczy i temat pracy
dyplomowej, przygotować konspekt pracy zawierający
cel badawczy, hipotezę badawczą oraz pytania
badawcze

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

wybrać odpowiedni aparat metodologiczny niezbędny
do zrealizowania celu badawczego oraz uzyskania
odpowiedzi na sformułowane pytania badawcze

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U04,
AME_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

prognozować zjawiska społeczne zachodzące
w państwach zachodniej półkuli

AME_K2_U01,
AME_K2_U02

zaliczenie na ocenę

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotowania pracy naukowej wykorzystując do tego
nabytą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

15

przeprowadzenie badań literaturowych

25

przygotowanie pracy semestralnej

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

143 / 171

Wybór tematu pracy dyplomowej z zakresu procesów politycznych, społecznych i
gospodarczych zachodzących w regionie zachodniej półkuli ze szczególnym
uwzględnieniem zjawisk współczesnych - prace o charakterze analitycznym,
komparatystycznym, studium przypadów; analiza dostępnego aparatu
metodologicznego i wybór metody badawczej; analiza dostęności literatury oraz
metariałów niezbędnych do przygotowania pracy naukowej na wybrany temat;
formalne zasdy pisania pracy dyplomowej (w tym zasady obowiązujące w IAiSP):
struktura, przypisy, edycja; przygotowanie konspektu pracy wraz z wstępną
literaturą; prezentacja konspektu pracy;

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest w kolejności: (1) obecność na
zajęciach, (2) uzgodnienie z prowadzącym tematyki przyszłej pracy
dyplomowej, (3) przedstawienie wstępnej wersji konspektu pracy
zaliczenie na ocenę
dyplomowej, zakresu prowadzonej kwerendy, oraz zgromadzonej
literatury. Terminy wykonania powyższych zadań są podawane przez
prowadzących na początku semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Polityka zagraniczna USA: mechanizmy i kierunki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.240.5cab068775ed8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest dokonanie wielopłaszczyznowej analizy amerykańskiej polityki zagranicznej. Nie chodzi
jednak o zastosowanie perspektywy historycznej, lecz raczej o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań związanych
z mechanizmami i kierunkami polityki zagranicznej USA. Taki cel został odzwierciedlony w tematach
poszczególnych wykładów. Tym samym, kurs ma odnieść się do dwóch podstawowych pytań: (1) kto/co i (2) jak
wpływa na kształt polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

założenia podstawowych podejść analitycznych
w ramach polityki zagranicznej ze szczególnym
uwzględnieniem jej procesualnego charakteru

AME_K2_W02

egzamin pisemny

W2

kierunki i formy działań USA na arenie
międzynarodowej

AME_K2_W03

egzamin pisemny

W3

kompetencje organów władz federalnych
w kształtowaniu polityki zagranicznej USA

AME_K2_W04

egzamin pisemny

W4

deﬁniuje wyznaczniki roli międzynarodowej USA

AME_K2_W05

egzamin pisemny

W5

rozumie znaczenie różnorodnych źródeł w badaniach
polityki zagranicznej USA

AME_K2_W01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

deﬁniować najistotniejsze podmioty (także te poza
formalnymi strukturami rządowymi) wpływające
na politykę zagraniczną USA

AME_K2_U01

egzamin pisemny

U2

stosować zróżnicowane podejścia teoretyczne
w wyjaśnianiu zjawisk zachodzących w polityce
zewnętrznej USA

AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04

egzamin pisemny

U3

analizować źródła przygotowane w większości
w języku angielskim

AME_K2_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania zdobytej wiedzy w różnorodnych
działaniach zarówno w środowisku akademickim, jak
i poza nim

AME_K2_K01,
AME_K2_K03

egzamin pisemny

K2

uwzględnienia w swojej aktywności niuansów
wynikających z różnic kulturowych

AME_K2_K04,
AME_K2_K05

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

50

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicje polityki zagranicznej (m.in. pojęcie intermestic); polityka zagraniczna
jako przedmiot badań w USA; główne nurty i doktryny; kontynuacja i zmiana w
amerykańskiej polityce zagranicznej; idealizm („wilsonizm”) a realizm;
izolacjonizm i interwencjonizm; amerykańskie poczucie wyjątkowości (American
exceptionalism)

W1, W2, W4, W5, U2, U3

2.

rola prezydenta i Kongresu w polityce zagranicznej; orzecznictwo Sądu
Najwyższego; biurokracja a polityka zagraniczna; opinia publiczna, mass media i
lobbies wobec polityki zagranicznej

W3, W5, U1, U3, K1, K2

3.

źródła oraz wymiary polityki zagranicznej USA; polityka zagraniczna USA a
Artykuły Konfederacji i Konstytucja

W2, W4, W5, U1, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny obejmujący swoim zakresem zakres treści
realizowanych na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Proces amerykański
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.240.5cab06870521d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy na temat głównych cech procesu amerykańskiego, w tym zwłaszcza ról procesowych,
postępowania dowodowego oraz czynności przedprocesowych i procesowych

C2

zapoznanie studentów z najważniejszymi narzędziami procesowymi, jakimi posługują się strony w amerykańskim
procesie karnym

C3

skonfrontowanie dotychczasowej wiedzy studentów na temat procesu amerykańskiego uzyskanej przez nich
w wyniku studiowania literatury oraz kinematograﬁi z rzeczywistością prawniczą

C4

zaszczepienie w studentach umiejętności logicznego argumentowania sprawy sądowej jako strona procesowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

fachową terminologię związaną z procesem
amerykańskim, w tym w szczególności
z amerykańskim procesem karnym

AME_K2_W01,
AME_K2_W02

egzamin pisemny

W2

rolę podmiotów zaangażowanych w czynności
przedprocesowe oraz w przebieg procesu karnego
na szczeblu federalnym w Stanach Zjednoczonych

AME_K2_W03,
AME_K2_W04

egzamin pisemny

W3

narzędzia procesowe wykorzystywane przez strony
procesowe w amerykańskim sądowym postępowaniu
karnym

AME_K2_W01,
AME_K2_W03

egzamin pisemny

W4

różnice między procesem karnym i cywilnym, a także
różnice między procesem w amerykańskim systemie
common law i europejskim systemie prawa
kontynentalnego

AME_K2_W04,
AME_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać uzyskaną wiedzę w celu zdeﬁniowania
najważniejszych cech systemu common law
z perspektywy przebiegu procesu karnego

AME_K2_U02

egzamin pisemny

U2

analizować czynności przedprocesowe oraz procesowe
z punktu widzenia ich doniosłości prawnej oraz
skutków formalnych

AME_K2_U01,
AME_K2_U03

kazus

U3

wygłosić mowę początkową lub końcową, jako
prokurator lub obrońca, w ﬁkcyjnym procesie karnym

AME_K2_U04,
AME_K2_U05

kazus

U4

zastosować w konkretnym procesie karnym reguły
wynikające z orzeczeń o charakterze precedensowym,
omawianych podczas zajęć

AME_K2_U02,
AME_K2_U03

kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania wyzwań polegających na argumentacji
sporu na rzecz jednej ze stron konﬂiktu o charakterze
indywidualnym lub społecznym

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K05

kazus

K2

pracy w grupie w celu osiągnięcia zakładanych przez
tę grupę celów i efektów

AME_K2_K01,
AME_K2_K02

kazus

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczne podstawy procesu amerykańskiego; Cechy charakterystyczne
amerykańskiego procesu; Działalność organów dochodzeniowo-śledczych w
ramach czynności przedprocesowych; Przebieg czynności przedprocesowych;
Strony procesowe i ich rola; Dowody i postępowanie dowodowe; Ława
przysięgłych - instytucja prawna czy polityczna? Prezentacje studentów - mowy
początkowe i końcowe w ﬁkcyjnych procesach karnych.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy student jest zobowiązany do przedstawienia ustnego
wystąpienia procesowego (kazusu) w formie mowy początkowej lub
końcowej w ﬁkcyjnym procesie karnym, którego fakty i okoliczności
zostaną wcześniej przygotowane przez wykładowcę. Student wybiera
czy będzie pełnił rolę prokuratora czy obrońcy w tym procesie.
Przedstawienie wystąpienia procesowego oznacza uzyskanie przez
studenta maximum 50% oceny końcowej. Pozostałe 50% oceny
stanowi wynik pisemnego egzaminu końcowego, który składa się z
testu jednokrotnego wyboru i pytań opisowych obejmujących
tematykę wykładów. W przypadku wystąpienia procesowego
wykładowca ocenia jego formę i treść, w tym logikę argumentacji,
jasność przekazu oraz samodzielność przygotowania prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Społeczeństwo kanadyjskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.240.5cab06877f729.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wykład ma zapoznać studentów z dziejami tworzenia społeczeństwa kanadyjskiego i jego współczesnymi
problemami.

C2

Studenci mają poznać specyﬁkę społeczeństwa kanadyjskiego, także, w wielu wymiarach, odróżniającą tą
zbiorowość od społeczeństwa amerykańskiego,między innymi w obszarach: imigracji, dualizmu anglofrankofońskiego, dwujęzyczności i kanadyjskiego pluralizmu kulturowego.

C3

Wyjaśnienie studentom najważniejszych procesów jakie na przestrzeni czterowiekowej historii społeczeństwa
kanadyjskiego doświadczały poszczególne jego części: dwie dominujące grupy, stare i nowe mniejszości etniczne,
ludność rodzima.

C4

Zapoznanie studentów ze współczesną problematyka społeczeństwa kanadyjskiego w wymiarze: etnicznym,
kulturowym, demograﬁcznym, politycznym i ekonomicznym.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

główne procesy budowy kanadyjskiego społeczeństwa
na przestrzeni czterech wieków

AME_K2_W03,
AME_K2_W04

egzamin pisemny

W2

przemiany kanadyjskiej polityki imigracyjnej
na przestrzeni półtora wieku i konsekwencje tych
zmian

AME_K2_W02,
AME_K2_W03

egzamin pisemny

W3

procesy emancypacji Frankokanadyjczyków, etników
oraz kanadyjskiej ludności rodzimej

AME_K2_W02,
AME_K2_W04

egzamin pisemny

W4

różnice społeczne, kulturowe, ekonomiczne
i polityczne między społeczeństwem kanadyjskim
a amerykańskim

AME_K2_W02,
AME_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyróżnić i nazwać procesy przemian wieloetnicznego
społeczeństwa kanadyjskiego od okresu kolonizacji
po współczesność

AME_K2_U02,
AME_K2_U03

egzamin pisemny

U2

analizować współczesne problemy społeczne jakie są
udziałem poszczególnych części społeczeństwa
kanadyjskiego

AME_K2_U01,
AME_K2_U03

egzamin pisemny

U3

wskazać różnice miedzy społeczeństwem kanadyjskim
a amerykańskim

AME_K2_U02,
AME_K2_U03

egzamin pisemny

U4

wskazać mocne i słabe strony kanadyjskiej
dwujęzyczności i wielokulturowości

AME_K2_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru przekazów mówiących
o problematyce społecznej w Kanadzie

AME_K2_K05

egzamin pisemny

K2

dyskusji na tematy związane z różnymi wymiarami
wieloetniczności i wielokulturowości

AME_K2_K01,
AME_K2_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
87

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ramy geograﬁczno- polityczno- administracyjne Kanady; Kanadyjskie grupy
założycielskie – dzieje budowy odrębności zbiorowości quebeckiej i brytyjskiej;
Wspólnota nowofrancuska - baza dla rozwoju społeczności Quebecois - losy
francuskojęzycznej grupy założycielskiej; Początki społeczeństwa brytyjskiego w
Kanadzie i procesy budowy jego dominującej pozycji; White Canada Policy - sto lat
kanadyjskiej polityki imigracyjnej – od początków Dominium of Canada do lat 60.
XX wieku; Rewolucyjne zmiany w prawie imigracyjnym- visible minorities
zmieniają rasowe oblicze Kanady; Kanada a uchodźcy – powojenne programy
przyjmowania DP’sów i uchodźców politycznych; Współczesne wieloetniczne
społeczeństwo Kanady - najważniejsze kwestie; La Revolution Tranquille i jej
wpływ na przemiany społeczeństwa quebeckiego; Między visible a invisible - jak
przezwyciężyć problemy rasowe w Kanadzie; Wielokulturowość w ramach
oﬁcjalnej dwujęzyczności – deklaracje a rzeczywistość; Kultura i etos kanadyjski,
czy możliwa jest amerykanizacja Kanady?; Polska grupa etniczna w Kanadzie;
Nowa siła społeczna- kanadyjscy natives; Współczesność społeczeństwa
kanadyjskiego, wymiar: polityczny, demograﬁczny, ekonomiczny.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny testowo-opisowy oraz zadanych fragmentów literatury
obowiązkowej. Do zaliczenia konieczne jest 60% poprawnych odpowiedzi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Warsztaty dziennikarskie lub Public Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.240.1585086168.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs Public Relations: celem kursu jest zaznajomienie studentów z technikami i narzędziami Public relations oraz
nauczenie uczestników kursu efektywnego stosowania ich w praktyce. Kurs Warsztaty dziennikarskie: celem
zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi gatunkami dziennikarskimi oraz nauczenie podstaw zbierania
materiałów dziennikarskich i pisania tekstów prasowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Kurs PR: potrzeby i korzyści związane ze stosowaniem
narzędzi PR. Kurs Warsztaty dziennikarskie: zasady
pracy dziennikarza prasowego.

W2

Kurs PR: podstawowe techniki i narzędzia PR,
stosowane we współczesnych społeczeństwach przez
jednostki i organizacje. Kurs Warsztaty dziennikarskie: AME_K2_W01
cechy stylu językowego charakterystyczne dla różnych
gatunków dziennikarskich.

projekt

W3

Kurs PR: znaczenie komunikacji dla osiągnięcia
pożądanych celów PR. Kurs Warsztaty dziennikarskie:
znaczenie odpowiedzialności za słowo oraz
konieczność postępowania w sposób etyczny.

AME_K2_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W4

Kurs PR: rolę mediów i mediów społecznościowych
w kształtowaniu wizerunku.

AME_K2_W02

zaliczenie pisemne,
projekt

AME_K2_W02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Oba kursy: w zaawansowany sposób analizować
otoczenie, w którym funkcjonuje dana jednostka lub
organizacja.

AME_K2_U01,
AME_K2_U05

projekt, prezentacja

U2

Kurs PR: dobrać odpowiednie do planowanej kampanii
PR narzędzia. Kurs warsztaty dziennikarskie:
samodzielnie zdobywać i weryﬁkować informacje
prasowe oraz analizować wartość warsztatową
artykułów prasowych.

AME_K2_U01,
AME_K2_U05

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U3

Kurs PR: sformułować odpowiedni do danej sytuacji
komunikat. Kurs Warsztaty dziennikarskie: analizować
i interpretować zjawiska społeczne, polityczne
i kulturowe związane z działalnością medialną.

AME_K2_U01,
AME_K2_U04

projekt, prezentacja

U4

Kurs PR: analizować sytuację wyjściową, w której
znajduje się jednostka lub organizacja.

AME_K2_U01,
AME_K2_U04

projekt, prezentacja

U5

Kurs PR: dokonać ewaluacji przeprowadzonej kampanii
PR. Kurs Warsztaty dziennikarskie: tworzyć teksty
dziennikarskie w wybranych formach.

AME_K2_U01,
AME_K2_U05

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Kurs PR: wdrażania narzędzi PR w życiu zawodowym.
Kurs Warsztaty dziennikarskie: wykorzystywania
umiejętności dziennikarskich w życiu zawodowym.

AME_K2_K01,
AME_K2_K05

projekt, prezentacja

K2

Kurs PR: przygotowania założeń kampanii PR dla
osoby publicznej bądź instytucji publicznej lub
prywatnej, zarówno komercyjnej jak i niekomercyjnej.
Kurs Warsztaty dziennikarskie: potraﬁ rozpoznać,
opisać i zastosować różne style wypowiedzi.

AME_K2_K02,
AME_K2_K03,
AME_K2_K04

projekt, prezentacja

K3

Kurs PR: efektywnej pracy w grupie. Kurs Warsztaty
dziennikarskie: współdziałać i pracować w grupie.

AME_K2_K02

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie projektu

70

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

wykonanie ćwiczeń

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

Kurs Public Relations: Teoretyczne aspekty PR; Najważniejsze techniki i narzędzia
Public relations; PR jako funkcja zarządzania; Otoczenie organizacji a działalność
PR; Komunikowanie jako istota public relations; Wystąpienie publiczne w życiu
zawodowym; Komunikacja kryzysowa; Rola mediów w kształtowaniu wizerunku;
Internet i media społecznościowe jako narzędzia Public relations; Budżet działu
Public relations; Nabycie praktycznych umiejętności w pracy grupie nad projektem
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
kampanii PR.
U3, U4, U5, K1, K2, K3

1.

Kurs Warsztaty dziennikarskie: Gatunki dziennikarskie i ich funkcje w komunikacji;
Metodyka pracy dziennikarskiej i zasady etyki; Sposoby zbierania i
selekcjonowania informacji, Zasady tworzenia tekstów prasowych o tematyce
politycznej, społecznej i gospodarczej; Praca nad leadem, tworzenie tytułów;
Ćwiczenia w pisaniu i redagowaniu tekstów.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Public Relations: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w
zajęciach i rozwiązywanie kazusów, przygotowanie i
zaprezentowanie założeń kampanii public relations oraz
przygotowanie do testu z wiedzy teoretycznej i jego zaliczenie.
Warsztaty dziennikarskie: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
udział i aktywność na zajęciach, przygotowanie własnych tekstów,
wykonywanie ćwiczeń warsztatowych oraz zaliczenie kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci wybierają jeden z dwóch kursów: Warsztaty dziennkarskie lub Public Relations.
W ramach obu zajęć dopuszczane są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Konwersatorium amerykanistyczne lub konwersatorium
latynoamerykanistyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.240.1585086071.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

C1: studenci poznają aktualne problemy polityczne i społeczne zachodzące współcześnie w Ameryce Północnej
i Ameryce Łacińskiej.

C2

C2: studenci nauczą się weryﬁkacji formy przekazu medialnego poświęconego najważniejszym bieżącym
tematom Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

aktualne problemy polityczne i społeczne zachodzące
współcześnie w Ameryce Północnej i Ameryce
Łacińskiej.

AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

projekt

W2

specyﬁkę instytucjonalno-prawną wpływającą
na sposób radzenia sobie państw amerykańskich
z bieżącymi problemami politycznymi i społecznymi.

AME_K2_W03,
AME_K2_W04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować kluczowe wydarzenia charakterze
politycznym i społecznym zachodzące w Ameryce
Północnej i Ameryce Łacińskiej.

AME_K2_U03,
AME_K2_U04

projekt

U2

wykorzystywać wiedzę w zakresie badań jakościowych
do analizy bieżących zjawisk w Amerykach

AME_K2_U02,
AME_K2_U05

projekt

U3

dyskutować i przedstawiać argumenty w sprawach
związanych z życiem politycznym i społecznym
w Amerykach

AME_K2_U01,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04

projekt

AME_K2_K01,
AME_K2_K05

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej analizy przedstawianych w mediach
zagadnień dotyczących zjawisk politycznych
i społecznych występujących w Ameryce Północnej
i Ameryce Łacińskiej.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

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.

Spotkanie 1: Wprowadzenie do życia społecznego i politycznego Ameryk, Wstęp
do badań jakościowych (zagadnienia metodologiczne), omawianie bieżących
wydarzeń politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych w regionie
Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywność w trakcie semestru oraz
przygotowanie końcowego projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.2C0.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

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

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem seminarium jest napisanie przez studentów pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu
dyplomowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metody i narzędzia pozyskiwania informacji oraz
danych do pracy naukowej, w szczególności
na potrzeby przygotowania pracy dyplomowej

AME_K2_W01,
AME_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

w jaki sposób formułować hipotezę pracy, cel
badawczy, problem badawczy oraz istotne z punktu
widzenia tematu pracy pytania badawcze

AME_K2_W01,
AME_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

zasady stosowania aparatu przypisowego oraz zasady
dotyczące gromadzenia i korzystania z danych
objętych zasadą ochrony własności intelektualnej

AME_K2_W01,
AME_K2_W02,
AME_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

sformułować hipotezę badawczą, problem badawczy
oraz cel pracy magisterskiej

AME_K2_U01,
AME_K2_U04,
AME_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

zastosować właściwy aparat metodologiczny dla
zrealizowania postawionego celu pracy

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U3

przygotować pracę naukową zgodnie z zasadami
formalnymi przewidzianymi dla prac dyplomowych (z
uwzględnieniem zasad obowiązujących w IAiSP)

AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U4

prognozować zjawiska społeczne zachodzące
w państwach zachodniej półkuli

AME_K2_U01,
AME_K2_U02

zaliczenie na ocenę

K1

wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej celem AME_K2_K01,
samodzielnego formułowania wniosków oraz ich
AME_K2_K04,
prezentacji
AME_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2

przygotowania pracy naukowej wykorzystując do tego
nabytą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną

AME_K2_K02,
AME_K2_K03,
AME_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przygotowanie pracy dyplomowej

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
9.0

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.

Krytyczna analiza dostępnej literatury z zakresu wybranego temtu pracy
dyplomowej; poszukiwanie oraz analizowanie danych niezbędnych do
opracowania wybranego tematu pracy dyplomowej; stosowanie aparatu
przypisowego; problem plagiatu; prezentacja wybranych fragmentów pracy
dyplomowej; analiza wybranych fragmentów pracy przez wszystkich uczestników
seminarium; zasady egzaminu dyplomowego; złożenie pracy (system apd,
niezbędna dokumentacja)

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

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie co najmniej 1
rozdziału pracy dyplomowej oraz uczestnictwo w zajęciach.

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest złożenie pracy dyplomowej, która
spełnia wymogi umożliwiające przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajeciach

Sylabusy
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USA w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.280.5cab0687723d7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia, 0312Politologia i wiedza o
społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Analiza źródeł amerykańskiej mocarstwowości i supermocarstwowości

C2

Omówienie głównych elementów amerykańskiej potęgi

C3

Przedstawienie głównych ujęć teoretycznych służących wyjaśnianiu mocarstwowości i hegemonii

C4

Analiza wyzwań dla pozycji międzynarodowej USA w XXI w.

C5

Omówienie i analiza wybranych aspektów i kierunków obecności międzynarodowej USA

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

główne wydarzenia w ewolucji pozycji
międzynarodowej USA

AME_K2_W04,
AME_K2_W05

egzamin pisemny

W2

najważniejsze koncepcje, podejścia i teorie służące
analizie pozycji międzynarodowej USA

AME_K2_W01,
AME_K2_W02

egzamin pisemny

W3

główne procesy dynamiki przemian
międzynarodowych i ich wpływu na globalną rolę USA

AME_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

wybrane kierunki i wymiary amerykańskiej obecności
międzynarodowej

AME_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętnie określić mechanizm narodzin, rozwoju
i upadku hegemonów na przykładzie USA

AME_K2_U01,
AME_K2_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

krytycznie analizować amerykańską politykę
zagraniczną w wymiarze globalnym

AME_K2_U01,
AME_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

umiejętnie wykorzystać wybrane teorie stosunków
międzynarodowych i polityki zagranicznej do analizy
roli i polityki międzynarodowej USA

AME_K2_U02,
AME_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego i twórczego myślenia

AME_K2_K01,
AME_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

umiejętnego interpretowania wydarzeń, zjawisk
i procesów polityki międzynarodowej USA

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka stosunków międzynarodowych; Narodziny amerykańskiej potęgi - W
stronę mocarstwa; Zimna wojna, koniec zimnej wojny i wizje przyszłości SM Supermocarstwowość i unipolarność; Neokonserwatyzm - Imperialistyczny zryw;
Stany Zjednoczone jako supermocarstwo – elementy potęgi i hegemonia;
Ameryka – Nowy Rzym? Dominacja USA w przekroju i w porównaniu; Hegemonia
USA w świetle teorii (neo)realistycznych; Hegemonia USA w świetle teorii
(neo)liberalnych; Hegemonia USA w świetle teorii (neo)marksistowskich;
Globalizacja polityki światowej. Globalizacja jako amerykanizacja?; Kres
amerykańskiej dominacji? Siły i ruchy antyhegemoniczne; Zombie i amerykańska
polityka bezpieczeństwa; Ponowoczesny terroryzm i amerykańska „długa wojna”;
Chińskie wyzwanie; Amerykańska wyjątkowość (American exeptionalism); Misja
USA – szerzenie demokracji; Amerykańska soft power; Antyamerykanizm;
Sytuacja gospodarcza – przyszłość amerykańskiej potęgi gospodarczej; USA w
konﬂiktach/kryzysach międzynarodowych; Stosunki transatlantyckie; Stosunki
amerykańsko-chińskie; polityka zagraniczna obecnej administracji

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Na ocenę końcową kursu składa się ocena z egzaminu (70%) i
zaliczenia ćwiczeń (30%). Egzamin: pytania testowe zamknięte,
pytania testowe otwarte (opisowe)

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Aktywność, przygotowanie i przedstawienie prezentacji,
kolokwium zaliczeniowe. Obowiązkowa obecność. Dopuszczalne
dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Każda nadprogramowa
zaliczana w formie dodatkowego eseju (na temat uzgodniony z
prowadzącym).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności - zaliczenie każdej
dodatkowej w formie eseju.

Sylabusy
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Otwarte spotkania akademickie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.280.5cab06871108c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Angielski, Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapewnienie studentom możliwości udziału w wydarzeniach naukowych poszerzających wiedzę w zakresie
realizowanych przez nich kierunków studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia w zakresie nauk społecznych

AME_K2_W01,
AME_K2_W02,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

zaliczenie

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04

zaliczenie

AME_K2_K01,
AME_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
wykorzystywać wiedzę pozyskaną w toku spotkań
akademickich

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie nauk
społecznych

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

konsultacje

5

Przygotowanie prac pisemnych

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

nie dotyczy

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w otwartych spotkaniach akademickich, które mogą
odbywać się stacjonarnie lub w formie wydarzeń organizowanych online.
Po każdym spotkaniu student powinien sporządzić notatkę (w j. polskim,
angielskim lub hiszpańskim) i w wyznaczonym terminie przesłać ją do
oceny Opiekunce / Opiekunkowi konkretnego spotkania.
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Konwersatorium amerykanistyczne w jęz. angielskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.280.1585086252.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

dyskusja na temat współczesnych zagadnień społecznych, politycznych i kulturowych w Stanach Zjednoczonych

C2

pogłębienie umiejętności prowadzenia dyskursu na temat ważnych wyzwań współczesnych społeczeństw

C3

zachęcanie studentów do pisemnego i ustnego argumentowania swoich opinii i poglądów w odniesieniu
do współczesnych kwestii społecznych, politycznych i kulturowych w Stanach Zjednoczonych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

przyczyny, przebieg oraz skutki współczesnych
procesów społecznych, politycznych i kulturowych
w Stanach Zjednoczonych

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04

projekt, esej

W2

kierunek rozwoju społeczeństwa amerykańskiego
ze względu na problematykę stanowiącą dla tego
społeczeństwa współczesne wyzwanie

AME_K2_W02,
AME_K2_W04

projekt, esej

W3

argumenty wspierające i krytykujące podejście
Amerykanów do konkretnych zjawisk społecznych,
politycznych i kulturowych

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawiać w języku angielskim własne opinie
i poglądy na ważne tematy społeczne, polityczne
i kulturowe

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03

projekt, esej

U2

uczestniczyć w debacie w języku angielskim na ważne
tematy stanowiące wyzwania dla amerykańskiego
społeczeństwa

AME_K2_U03,
AME_K2_U05

projekt, esej

U3

wyrażać w krótkich formatach pisemnych
i wypowiedziach ustnych argumenty wyjaśniające
przyczyny i skutki współczesnych zjawisk społecznych,
politycznych i kulturowych w Stanach Zjednoczonych

AME_K2_U01,
AME_K2_U05

projekt, esej

AME_K2_K01,
AME_K2_K02

projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania dyskusji w ramach społeczeństwa
lokalnego na ważne tematy dotyczące kierunków
rozwoju państwa i społeczeństwa

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

60

przygotowanie do zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przykładowa problematyka: wybory prezydenckie, partie polityczne, prawa i
wolności obywatelskie, zagrożenie terroryzmem, polityka zagraniczna, wolność a
bezpieczeństwo w kontekście inwigilacji, prawo imigracyjne, zmiany klimatyczne,
bieda w Ameryce, Amerykański Sen.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci mają za zadanie przygotowywać krótkie wypowiedzi pisemne po
każdych zajęciach (eseje - max 1 strona) odnoszące się do problematyki
analizowanej podczas zajęć. Ich zadaniem jest również prezentacja na
zajęciach wybranego przez siebie współczesnego problemu społeczeństwa
amerykańskiego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo z zajęciach jest obowiązkowe, dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

bezpieczeństwo narodowe

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 54%
Nauki o bezpieczeństwie

40%

Filozoﬁa

2%

Nauki prawne

2%

Historia

1%

Ekonomia i ﬁnanse

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Bezpieczeństwo narodowe pierwszego stopnia jest istniejącym kierunkiem studiów prowadzonym w Instytucie Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Główne różnice w porównaniu z innymi kierunkami prowadzonymi w
Instytucie: stosunkami międzynarodowymi i politologią (programy o podobnie zdefiniowanych celach i efektach uczenia się)
polegają na odmiennym akcentowaniu podstawowych treści. O ile stosunki międzynarodowe eksponują
perspektywę międzynarodową, a politologia kładzie nacisk na problemy instytucji, zjawisk i procesów społecznopolitycznych, o tyle bezpieczeństwo narodowe kładzie nacisk na treści ukierunkowane bezpośrednio na rozpoznawanie
sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, jego implikacji, a także praktycznego przygotowania do
przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom. Program odnosi się do problemów bezpieczeństwa w szerokim ujęciu,
uwzględniając zarówno polityczno–militarne, jak i ekonomiczno– społeczne jego aspekty.

Koncepcja kształcenia
Program studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe uwzględnia misję Uniwersytetu Jagiellońskiego,
której najważniejszymi założeniami jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia oraz atrakcyjnych metod
nauczania dostosowujących proces dydaktyczny do wymogów PRK, a także będących wyrazem poszanowania godności
człowieka i wolności myśli. Ponadto program studiów odpowiada strategii UJ zakładającej dążenie do pozycji jednego z
najlepszych uniwersytetów w Europie, kształcącego na najwyższym poziomie, o ofercie dydaktycznej skierowanej zarówno
do polskiego, jak i zagranicznego studenta. Program studiów pozostaje też w ścisłym związku z badaniami naukowymi
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prowadzonymi w jednostce, jak również efektami uczenia się zgodnymi z charakterystykami drugiego stopnia na poziomie 6
PRK.
Oferując kompleksowy wgląd w najważniejsze procesy społeczne, polityczne i gospodarcze, integrując dydaktykę z
badaniami naukowymi i angażując know-how partnerów zewnętrznych, studia te kształtują nie tylko wiedzę, umiejętności i
kompetencje społeczne przyszłych kadr aparatu władzy publicznej, ale przede wszystkim ciekawych świata, świadomych i
otwartych obywateli.

Cele kształcenia
przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat roli i miejsca bezpieczeństwa narodowego we współczesnym świecie
zapewnienie pogłębionej wiedzy na temat teorii i metod, pozwalających na analizowanie zjawisk i procesów
dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w skali krajowej, regionalnej i globalnej
przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat wielopoziomowej i wielowariantowej analizy militarnych i
pozamilitarnych uwarunkowań i determinant bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego
wobec nowych wyzwań w obliczu globalizacji, ze szczególnym naciskiem na kwestię bezpieczeństwa państwowego i
publicznego
zapoznanie się z metodami przeciwdziałania zagrożeniom oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze
politycznej, wojskowej, ekonomicznej i społecznej
przygotowanie do praktycznego działania w sytuacji kryzysowej oraz nabycie umiejętności pozwalających na
kierowanie działaniami antykryzysowymi, w szczególności związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych
przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu dylematów współczesnej cywilizacji uwarunkowań działalności
zawodowej i przygotowanie określonych kompetencji społecznych w tym zakresie
przygotowanie absolwenta do dalszego kształcenia i podjęcia pracy zawodowej, w tym możliwości rozwoju różnych
form przedsiębiorczości
zapewnienie posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 ESOKJ

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Funkcjonowanie kierunku bezpieczeństwo narodowe jest uzasadnione kluczowymi potrzebami społeczno-gospodarczymi
państwa. Studia pierwszego stopnia przygotowują do pracy w instytucjach publicznych, aktywności samorządowej i
zaangażowania w organizacjach pozarządowych związanych z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem. Absolwent kierunku
jest przygotowany do pracy lub służby w: administracji rządowej i samorządowej, instytucjach bezpieczeństwa państwa,
organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, ze szczególnym
uwzględnieniem polskich instytucji państwowych i publicznych składających się na system bezpieczeństwa narodowego.

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 nabywa umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
m.in. w zakresie interpretowania zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych, wyjaśniania relacji
pomiędzy procesami, podmiotami i strukturami bezpieczeństwa oraz korzystania z instrumentarium teoretycznego do
analizowania zagadnień bezpieczeństwa (diagnozowanie, prognozowanie). Dysponuje również umiejętnościami radzenia
sobie w sytuacji kryzysowej. Kompetencje społeczne, które wykształcają studia pierwszego stopnia, koncentrują się na
świadomości dotyczącej konieczności samokształcenia, pracy w grupie, koordynowaniu działań związanych z zapewnianiem
bezpieczeństwa, byciu przygotowanym do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu społecznym oraz do samodzielnego,
krytycznego analizowania rzeczywistości społecznej. Dzięki uzyskanej wiedzy i kompetencjom zgodnym z efektami uczenia
się, absolwent jest zdolny do podjęcia pracy zawodowej o obszarze kształcenia kierunkowego, odzwierciedlającego różne
rodzaje i stanowiska pracy zawodowej.
W kontekście zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi, warto wskazać szeroką współpracę
Charakterystyka kierunku
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w jego prowadzeniu z interesariuszami zewnętrznymi.
W przygotowaniu i realizacji programu studiów udział biorą praktycy i eksperci spoza Uniwersytetu, co nadaje
walor praktycznego charakteru realizowanych zajęć oraz umożliwia nabycie praktycznych umiejętności przez studenta.
Szczególną rolę w konsultowaniu programu studiów odegrały następujące instytucje:
- Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych,
- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
- Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie,
- Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
- Szkoła Policji w Katowicach.

Charakterystyka kierunku
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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 bezpieczeństwa, teorii bezpieczeństwa, socjologii i psychologii bezpieczeństwa, instytucji bezpieczeństwa w wymiarze
narodowym i międzynarodowym, historii stosunków międzynarodowych, a także historii i współczesnego wymiaru myśli
politycznej w ujęciu polskim i międzynarodowym,
Odrębnym blokiem są badania dotyczące zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego (system bezpieczeństwa RP, krajowy
system zarządzania kryzysowego, zarządzanie kryzysami politycznymi i społecznymi, ewolucja polskich instytucji
bezpieczeństwa), jak i studiów obszarowych (bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej, bezpieczeństwo państw Europy
Środkowo-Wschodniej itp.).
Kolejnym kierunkiem prowadzonych badań są zagadnienia związane z bezpieczeństwem międzynarodowym (polityka
bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwo ekonomiczne, wpływ nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo,
znaczenie przestrzeni kosmicznej dla bezpieczeństwa), uwzględniające kwestie problematyki konfliktów zbrojnych
(przykładowo międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych), a także zagrożeń globalnych (problem państw
dysfunkcyjnych, terroryzm międzynarodowy, 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,
dotyczącymi problematyki nauk o bezpieczeństwie. 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 bezpieczeństwo, teorii, narzędzi i metod badawczych bezpieczeństwa, kluczowych zagrożeń i wyzwań
współczesnego świata, organizacji i instytucji bezpieczeństwa oraz systemów bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i
międzynarodowym.
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
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
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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.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0388

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
W ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz bezpieczeństwo
analityczno-wywiadowcze. 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

182

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

171

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

8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

97

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

3

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

5

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1798

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. Zgodnie z programem studiów student kierunku bezpieczeństwo narodowe powinien realizować praktyki
zawodowe w IV semestrze studiów. Student zobowiązany jest do rozliczenia odbytej praktyki poprzez złożenie wymaganych
dokumentów Koordynatorowi INPiSM ds. Praktyk i Karier (najpóźniej do VI semestru studiów). 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
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proponowanych instytucji/organizacji przez Uczelnię lub wybranych samodzielnie, które wyrażą zgodę na przyjęcie go na
praktykę. W trakcie praktyki student realizuje zadania zgodne z wymogami danej instytucji i planem praktyk.
Nadzór nad praktykami sprawuje Koordynator Dyrektora 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.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

BNA_K1_W01

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe podejścia
badawcze, nurty teoretyczne, elementy metodologii oraz terminologię z zakresu nauk P6S_WG
o bezpieczeństwie oraz pokrewnych dyscyplin w obszarze nauk społecznych

BNA_K1_W02

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu złożone relacje między faktami,
obiektami, zjawiskami i procesami bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i
międzynarodowym

P6S_WG

BNA_K1_W03

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu uwarunkowania bezpieczeństwa
(w szczególności polityczno-ustrojowe, ekonomiczne, prawne, etyczne, społeczne,
kulturowe) w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej

P6S_WK

BNA_K1_W04

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji i ich związki z problemami bezpieczeństwa na różnych
poziomach

P6S_WK

BNA_K1_W05

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu normy i reguły prawne,
organizacyjne i etyczne odnoszące się do struktur i instytucji bezpieczeństwa oraz w
zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacji kryzysowej

P6S_WK

BNA_K1_W06

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu uwarunkowania i
funkcjonowanie człowieka w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, w szczególności
w zakresie podstawowych pojęć i zasad ochrony własności przemysłowej i
intelektualnej

P6S_WK

BNA_K1_W07

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe zasady tworzenia i
rozwoju różnych form przedsiębiorczości

P6S_WK

Kod

Treść

PRK

BNA_K1_U01

Absolwent potraﬁ wykorzystać posiadaną wiedzę w celu formułowania, analizy oraz
rozwiązywania problemów w obszarze bezpieczeństwa

P6S_UW

BNA_K1_U02

Absolwent potraﬁ umiejętnie selekcjonować i wykorzystywać źródła oraz informacje,
dokonywać ich syntezy oraz krytycznej analizy

P6S_UW

BNA_K1_U03

Absolwent potraﬁ umiejętnie zastosować metodologie pracy naukowej, dobierać oraz
wykorzystywać właściwe metody i narzędzia

P6S_UW

BNA_K1_U04

Absolwent potraﬁ komunikować się z otoczeniem przy użyciu specjalistycznej
terminologii właściwej dla nauk o bezpieczeństwie, brać udział w debacie dotyczącej
problematyki bezpieczeństwa, także umiejętnie przygotowywać prace pisemne

P6S_UK

BNA_K1_U05

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym z uwzględnieniem specyﬁki nauk o
bezpieczeństwie, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

BNA_K1_U06

Absolwent potraﬁ planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać z
innymi osobami w ramach prac zespołowych o charakterze interdyscyplinarnym

P6S_UO

BNA_K1_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować i realizować własny rozwój i uczenie się
przez całe życie

P6S_UU

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kompetencje społeczne
Kod

Treść

BNA_K1_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści,
kierując się przy tym koniecznością stałego i samodzielnego uaktualniania wiedzy i
P6S_KK
umiejętności w świetle dostępnych informacji, obserwowanych zjawisk i na podstawie
nowych sytuacji

BNA_K1_K02

Absolwent jest gotów do uznawania wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz
konieczności zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu, a także do podjęcia dyskusji na tematy trudne z
zachowaniem zasad etycznych

P6S_KK

BNA_K1_K03

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym
na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, inicjowania działań na rzecz interesu
publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P6S_KO

BNA_K1_K04

Absolwent jest gotów do pełnienia ról zawodowych w sferze bezpieczeństwa,
przestrzegając zasad etyki zawodowej i w dbałości o dorobek i tradycje zawodu

P6S_KR

Efekty uczenia się

PRK
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Plany studiów
Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych,
po dwa w każdym semestrze.
Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów
pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. Ponadto student w ciągu
całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty fakultatywne
kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).
Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w
semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Socjologia bezpieczeństwa

45

5,0

egzamin

O

Historia stosunków międzynarodowych

45

5,0

egzamin

O

Wprowadzenie do bezpieczeństwa międzynarodowego

45

5,0

egzamin

O

Podstawy bezpieczeństwa narodowego

45

5,0

egzamin

O

Tutorial

15

2,0

zaliczenie

O

Ochrona własności intelektualnej

15

2,0

zaliczenie

O

Język obcy

30

2,0

zaliczenie

O

WF

30

-

zaliczenie

O

Szkolene BHK

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

O

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów
kierunkowych, po dwa w każdym semestrze
Tradycja i współczesność oręża polskiego

30

3,0

zaliczenie

F

Współczesne systemy uzbrojenia

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teorie wojny i pokoju

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne

30

3,0

zaliczenie

F

Współczesny terroryzm

30

3,0

zaliczenie

F

Ruchy separatystyczne na świecie

30

3,0

zaliczenie

F

Psychologia bezpieczeństwa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Semestr 2

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metodologia bezpieczeństwa

45

5,0

egzamin

O

Nauka o państwie i prawie

45

5,0

egzamin

O

Teoretyczne podstawy systemu zarządzania kryzysowego

45

5,0

egzamin

O

Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa

30

3,0

zaliczenie

O

Filozoﬁczny wymiar bezpieczeństwa

30

3,0

zaliczenie

O

Język obcy

30

2,0

zaliczenie

O

WF

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

O

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów
kierunkowych, po dwa w każdym semestrze
Kulturowy wymiar bezpieczeństwa

30

3,0

zaliczenie

F

Międzynarodowe prawo humanitarne konﬂiktów zbrojnych

30

3,0

zaliczenie

F

Formacje proobronne w Polsce i świecie

30

3,0

zaliczenie

F

Bezpieczeństwo i polityka energetyczna wybranych państw
świata

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Systemy i modele bezpieczeństwa międzynarodowego

30

3,0

zaliczenie

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo kosmiczne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Bezpieczeństwo w myśli i praktyce politycznej

45

5,0

egzamin

O

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państwa

45

5,0

egzamin

O

Język obcy

30

2,0

zaliczenie

O

Warsztat akademicki

15

2,0

zaliczenie

O

F

Semestr 3
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

O

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w
semestrze).
Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej

30

3,0

zaliczenie

Regionalny kompleks bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

NATO - historia, struktura, działanie

30

3,0

zaliczenie

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

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
F
ocenę

Analiza informacji – metody i techniki

30

3,0

zaliczenie

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekologiczne miast

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

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
F
ocenę

Edukacja polityczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

F

Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze
Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych,
po dwa w każdym semestrze.
Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów
pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. Ponadto student w ciągu
całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty fakultatywne
kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).
Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w
semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Studia wywiadowcze

30

3,0

zaliczenie

O

Wywiad i kontrwywiad

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych,
po dwa w każdym semestrze.
Przed rozpoczęciem II roku student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów
pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki. Ponadto student w ciągu
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całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty fakultatywne
kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).
Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym w
semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic

30

3,0

egzamin

O

Przestępczość zorganizowana

30

3,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesne systemy polityczne

45

5,0

egzamin

O

Siły zbrojne we współczesnym świecie

45

5,0

egzamin

O

Język obcy

30

2,0

egzamin

O

Pierwsza pomoc

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Warsztaty badawcze

30

5,0

zaliczenie

O

Praktyki studenckie

60

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

O

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w
semestrze).
Produkty analityczne - metody i techniki pracy z informacją

30

3,0

zaliczenie

Siły zbrojne USA, Rosji i ChRL – analiza porównawcza

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Technologiczny wymiar bezpieczeństwa w XXI w.

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

F

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
F
ocenę

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

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Islam w stosunkach międzynarodowych

30

3,0

zaliczenie

F

Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej

30

3,0

zaliczenie

F

Rywalizacja wielkich mocarstw: aspekty globalne i regionalne

30

3,0

zaliczenie

F

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Design thinking

30

3,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Studia nad inwigilacją

30

3,0

egzamin

O

Modi operandi służb wywiadowczych

30

3,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Monitorowanie zagrożeń

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

System służb specjalnych RP

30

3,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Globalizacja i regionalizacja bezpieczeństwa

45

5,0

egzamin

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium dyplomowe

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

F

Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze
Przedmiot

Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Przedmiot

O

Semestr 5
Przedmiot

O

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

O

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze)
Taktyka kryminalistyczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Komunikowanie strategiczne

30

3,0

zaliczenie

F

Zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce

30

3,0

zaliczenie

F

Organizacja i funkcjonowanie wielonarodowych misji i operacji
wojskowych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

Plany studiów

O
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

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
F
ocenę

Analiza informacji – metody i techniki

30

3,0

zaliczenie

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekologiczne miast

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

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
F
ocenę

Edukacja polityczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym

F

O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
Theoretical and Practical Dilemmas of Contemporary Politics

30

4,0

zaliczenie

F

Violence in international relations

30

4,0

zaliczenie

F

Современный мир: вызовы и проблемы

30

4,0

zaliczenie

F

Asia-Paciﬁc in World Politics

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Academic English

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współdziałanie służb i organów wywiadowczych RP

30

3,0

egzamin

O

Służby wywiadowcze wybranych państw świata

30

3,0

zaliczenie

O

Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze
Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Bezpieczeństwo jednostki, jednostka w bezpieczeństwie

30

3,0

zaliczenie

O

Służby policyjne RP

30

3,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Geopolityczne konteksty bezpieczeństwa

45

5,0

egzamin

O

Przywództwo w polityce bezpieczeństwa

45

5,0

egzamin

O

Seminarium dyplomowe

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Semestr 6
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

O

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze)
Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych
państwach Europy Środkowej i Wschodniej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Operacje i siły specjalne w Polsce i na świecie

30

3,0

zaliczenie

F

Polityka bezpieczeństwa państw bałkańskich

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
F
ocenę

Kino polskie jako kino polityczne

30

3,0

zaliczenie

F

Problem żydowski w Polsce w XX w.

30

3,0

zaliczenie

F

Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku. Historia i współczesność

30

3,0

zaliczenie

F

Polityka bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

30

3,0

zaliczenie

F

Nacjonalizm – historia i współczesność

30

3,0

zaliczenie

F

Problemy wielokulturowości

30

3,0

zaliczenie

F

Islam w stosunkach międzynarodowych

30

3,0

zaliczenie

F

Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej

30

3,0

zaliczenie

F

Rywalizacja wielkich mocarstw: aspekty globalne i regionalne

30

3,0

zaliczenie

F

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Przedmiot
Design thinking

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

zaliczenie

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym

F
O

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

30

4,0

zaliczenie

F

Social and political issues in contemporary Britain

30

4,0

zaliczenie

F

Wars in the Middle East

30

4,0

zaliczenie

F

Free Trade Areas in the World

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liberalism, Multiculturalism and Citizenship

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Transatlantycka wspólnota wywiadowcza

30

3,0

zaliczenie

CYBERINT – działania wywiadowcze w cyberprzestrzeni

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

30

3,0

zaliczenie

O

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE

30

3,0

zaliczenie

O

Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze
Przedmiot

O

Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy

20 / 341

Socjologia bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.604e97c31275c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Problematyka wykładów: Wykład jest wprowadzeniem do socjologicznej analizy zjawiska bezpieczeństwa.
Pierwsza część wykładów to zapoznanie studentów z wiedzą o dyscyplinie naukowej - socjologia. Przedstawiono
typowe deﬁnicje socjologii, wyjaśniono etymologicznie nazwę, przedstawiono dominujące ujęcia tego czym jest
społeczeństwo. Druga część wykładów to przedstawienie wiedzy z socjologii przydatnej studentom w wyjaśnianiu
i zapewnieniu bezpieczeństwa. Początkiem jest analiza zachowań jednostki w społeczeństwie. Omówiono:
zachowanie, działanie, czynność społeczną, działanie społeczne, interakcję, stosunek społeczny. Ponadto
przedstawiono zagadnienia dotyczące: zbiorowości społecznych (kręgi społeczne, środowisko społeczne,
wspólnota, grupy społeczne), struktur społecznych i stratyﬁkacji społecznej oraz kwestii nierówności społecznych.
Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie grup dyspozycyjnych. Problematyka ćwiczeń stanowi dopełnienie
wykładów: Ćwiczenia koncentrują się wyłącznie na zagadnieniach aktywności zbiorowej. Wychodzą od omówienia
współczesnych cech społeczeństwa masowego. Następnie, tematyka dotyczy działań masowych, zachowań
zbiorowych (tłum, itd.) oraz działań zbiorowych (nowe ruchy społeczne w ujęciu socjologicznym oraz ruchy
radykalne). Tematykę ćwiczeń domyka omówienie zmiany społecznej, w kontekście działania ruchów
społecznych.

Sylabusy

21 / 341

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna genezę naukowej reﬂeksji o społeczeństwie oraz
najważniejsze podejścia badawcze, metody
socjologiczne oraz szkoły socjologiczne

BNA_K1_W01

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W2

Zna różnicę między wiedzą naukową o społeczeństwie
a innymi formami wiedzy przedsocjologicznej

BNA_K1_W01

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W3

Zna podstawowe sposoby analizy aktywności jednostki
w społeczeństwie oraz podstawowe koncepcje
BNA_K1_W04
i sposoby analizy struktury społecznej oraz kwestii
nierówności społecznych.

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W4

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

BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W5

Zna uwarunkowania społeczne dotyczące wyjaśniania
zjawiska bezpieczeństwa.

BNA_K1_W02

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Rozumie znaczenie niektórych form zachowań, działań
i działań społecznych jednostki w społeczeństwie dla
formowania się bezpieczeństwa.

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U2

Potraﬁ analizowac współczesne zmiany społeczne pod
katem znaczenia dla bezpieczeństwa

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U3

Za pomocą wiedzy socjologicznej potraﬁ wyłumaczyc
powstawanie stanów społecznych określających brak
bezpieczeństwa

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

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.

Problematyka wykładów:
Wykład jest wprowadzeniem do socjologicznej analizy zjawiska bezpieczeństwa.
Pierwsza część wykładów to zapoznanie studentów z wiedzą o dyscyplinie
naukowej - socjologia. Przedstawiono typowe deﬁnicje socjologii, wyjaśniono
etymologicznie nazwę, przedstawiono dominujące ujęcia tego czym jest
społeczeństwo. Druga część wykładów to przedstawienie wiedzy z socjologii
przydatnej studentom w wyjaśnianiu i zapewnieniu bezpieczeństwa. Początkiem
jest analiza zachowań jednostki w społeczeństwie. Omówiono: zachowanie,
działanie, czynność społeczną, działanie społeczne, interakcję, stosunek
społeczny. Ponadto przedstawiono zagadnienia dotyczące: zbiorowości
społecznych (kręgi społeczne, środowisko społeczne, wspólnota, grupy
społeczne), struktur społecznych i stratyﬁkacji społecznej oraz kwestii nierówności
społecznych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie grup dyspozycyjnych.

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

2.

Problematyka ćwiczeń stanowi dopełnienie wykładów:
Ćwiczenia koncentrują się wyłącznie na zagadnieniach aktywności zbiorowej.
Wychodzą od omówienia współczesnych cech społeczeństwa masowego.
Następnie, tematyka dotyczy działań masowych, zachowań zbiorowych (tłum, itd.)
oraz działań zbiorowych (nowe ruchy społeczne w ujęciu socjologicznym oraz
ruchy radykalne). Tematykę ćwiczeń domyka omówienie zmiany społecznej, w
kontekście działania ruchów społecznych.
Schemat struktury cwiczeń:
1)Społeczeństwo masowe: cechy współczesnych społeczeństw masowych, 2)
Zachowania zbiorowe: tłum, panika i histeria. Cechy tłumów. Najważniejsze teorie
dynamiki tłumu. Cechy paniki i histerii masowej, 3) Działania zbiorowe. Ruchy
W1, W2, W3, W4, W5,
społeczne (1). Przyczyny rozpowszechniania się ruchów społecznych. Zewnętrzna U1, U2, U3, K1
i wewnętrzna dynamika ruchów społecznych. „Kariera” ruchów społecznych.
Rodzaje ruchów społecznych, 4) Działania zbiorowe. Ruchy społeczne (2). Formy
działania współczesnych ruchów społecznych. Trzy metody działania ruchów
społecznych: logika liczb, logika wyrządzania szkód materialnych, logika
świadectwa. „Nowe” ruchy społeczne. Społeczeństwo ruchów społecznych.
Współczesne ruchy kobiece. 5) Działania zbiorowe. Ruchy społeczne. Radykalne
zmiany społeczne. (3) Rewolucja – pojęcie współczesne. Rewolucja jako forma
zmiany. Przebieg rewolucji. Modele rewolucji. Powszechność „rewolucji” we
współczesnym świecie, 6) Zmiana i konsekwencje zmian społecznych. Znamiona
teraźniejszości i przyszłości jako kryzysu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie kolokwium (pytania zamknięte i
otwarte). Na ocenę z kolokwium wpłynie także aktywność
studentów na zajęciach.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

wykład

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych na które składają
się: - treści przekazywane podczas wykładów, - wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników
egzamin pisemny / ustny
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

Sylabusy
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Historia stosunków międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.604e984207cf6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z historią stosunków międzynarodowych w okresie od podpisania
traktatu westfalskiego w 1648 roku do zakończenia II wojny światowej w 1945 roku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna deﬁnicję historii stosunków
międzynarodowych jako przedmiotu opisującego
wzajemne oddziaływanie państw na siebie
na przestrzeni dziejów i form tego oddziaływania.

BNA_K1_W01

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
zajęciach

W2

Student zna najważniejsze ruchy społeczne
i polityczne, które miały wpływ na zmianę stosunków
międzynarodowych.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
zajęciach

W3

Student zna najważniejsze fakty z historii stosunków
międzynarodowych oraz najwybitniejszych polityków
i mężów stanu.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
zajęciach

U1

Student potraﬁ posługiwać się podstawowymi
pojęciami z zakresu stosunków międzynarodowych.

BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
zajęciach

U2

Student potraﬁ rozpoznać i zdeﬁniować głównych
uczestników stosunków międzynarodowych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
zajęciach

U3

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

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
zajęciach

U4

Student potraﬁ rozpoznać i zdeﬁniować podziały
w historii stosunków międzynarodowych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
zajęciach

U5

Student potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe
z perspektywy wydarzeń historycznych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
zajęciach

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do rozwiązywania problemów
związanych z analizą oraz krytycznym odbiorem
tekstów źródłowych, zarówno samodzielnie, jak
również współpracując w ramach zawiązanej grupy
realizującej wspólny cel.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

15

Sylabusy
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przygotowanie do sprawdzianu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykład obejmuje historię stosunków międzynarodowych w okresie od podpisania
traktatu westfalskiego w 1648 roku do zakończenia II wojny światowej w 1945
roku.
Struktura wykładu: 1. Traktat westfalski i jego konsekwencje dla stosunków
międzynarodowych w Europie; 2. Rewolucje francuska i amerykańska; 3. Wojny
napoleońskie i kongres wiedeński 1815; 4. Kwestia wschodnia i jej wpływ na
stosunki między mocarstwami europejskimi. 5. Zjednoczenie Włoch i Niemiec oraz
konsekwencje tego procesu dla Europy; 6. Proces tworzenia się bloków politycznomilitarnych w Europie w postaci Trójprzymierza i Trójporozumienia; 7. Afryka w
epoce kolonialnej; 8. I wojna światowa i jej wpływ na porządek międzynarodowy;
9. USA i półkula zachodnia na przełomie XIX i XX w., Daleki Wschód na przełomie
wieków XIX i XX wieku; 10. Konferencja Pokojowa w Paryżu i jej konsekwencje dla
politycznej mapy Europy; 11. Stosunki między państwami europejskimi w okresie
międzywojennym i upadek systemu wersalskiego; 12. Faszyzm i komunizm oraz
ich wpływ na stosunki międzynarodowe; 13. Na drodze ku wojnie (Agresje
Niemiec, Włoch i Japonii, polityka appeasementu, pakt Ribbentrop-Mołotow); 14.
USA, Kanada i Ameryka Łacińska w okresie międzywojennym; 15. II wojna
światowa i utworzenie Wielkiej Koalicji.

1.

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

Ćwiczenia obejmują wybrane zagadnienia z historii stosunków międzynarodowych
począwszy od Wyścigu o Afrykę (1885-1914) aż do zakończenia II wojny światowej
(1945).
Struktura wykładu: 1. Kolonializm do 1914 roku na przykładzie Afryki; 2. Daleki
Wschód do I wojny światowej; 3. I wojna światowa i konferencja paryska, 4.
Słabości i upadek systemu wersalskiego, 5. Stosunki międzynarodowe na Dalekim
Wschodzie i w Afryce do wybuchu II wojny światowej; 6. II wojna światowa
(Europa); 7. II wojna światowa (Afryka, Azja, Pacyﬁk); 8. Zakończenie II wojny
światowej – ład jałtański

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

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

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.

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

Sylabusy
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Wprowadzenie do bezpieczeństwa międzynarodowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.604e9a1bc3e38.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi cechami stosunków międzynarodowych

C2

Zapoznanie studentów z podstawami deﬁnicyjnymi nauki o bezpieczeństwie międzynarodowym

C3

Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi nauki o bezpieczeństwie międzynarodowym

C4

Zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami zachodzącymi w systemie międzynarodowym
a związanymi z bezpieczeństwem międzynarodowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Charakter stosunków międzynarodowych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

Podstawowe cechy systemu bezpieczeństwa
międzynarodowego

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

Podstawy teoretyczne nauki o bezpieczeństwie
międzynarodowym

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożoność współczesnych stosunków
międzynarodowych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

wskazać na związki pomiędzy współwystępującymi
we współczesnym świecie procesami i zjawiskami

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ analizować wydarzenia związane
z bezpieczeństwem międzynarodowym

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji na tematy związane z bezpieczeństwem
międzynarodowym

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie referatu

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie do egzaminu

45

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Deﬁniowanie pojęcia bezpieczeństwo

W1, U1, U2, U3, K1

2.

bezpieczeństwo narodowe a międzynarodowe

W1, W3, U1, U2, U3, K1

3.

Polityka bezpieczeństwa

W2, U1, U2, U3, K1

4.

Cechy charakterystyczne systemu międzynarodowego

W1, W2, U1, U2, U3, K1

5.

podstawowe teorie w nauce i bezpieczeństwie międzynarodowym

W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę udział w zajęciach, przygotowanie referatów, kolokwium zaliczeniowe

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny: pytania otwarte i półotwarte

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Podstawy bezpieczeństwa narodowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.604e9dde240cc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie studentów do zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym w wielowymiarowym ujęciu
uewzględniającym współczesne realia polityczne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe i technologiczne.

C2

Wyjaśnienie wzajemnych powiązaniań między złożonymi aspektami bezpieczeństwa narodowego i stosunków
międzynarodowych.

C3

Wskazanie na znaczenie czynników cywilizacyjnych, kulturowych i geopolitycznych w kształtowaniu i zapewnianiu
bezpieczeństwa narodowego.

C4

Przedstawienie zagadnienia stosowania siły we współczesnych stosunkach politycznych w wymiarze
wewnątrzpaństwowym i międzynarodowym.

C5

Zwrócenie uwagi na rolę czynnika technologicznego na płaszczyźnie organizacji i zarządzania bezpieczeństwem
narodowym.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Ma rozszerzoną wiedzę o bezpieczeństwie narodowym
w ujęciu interdyscyplinarnym.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny

W2

Ma pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach
społecznych, relacjach między nimi a instytucjami
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
oraz o występujących między nimi zależnościach
w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej

W3

Ma pogłębioną wiedzę na temat czynników
instytucjonalnych, strukturalnych i normatywnych
wpływających na sposoby i formy kształtowania
i zapewniania bezpieczeństwa narodowego.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu,
interpretacji i analizy przyczyn, przebiegu procesów
i zjawisk związanych z bezpieczeństwem narodowym.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U07

egzamin pisemny, esej

U2

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do pogłębionej oceny
i interpretacji zagadnień bezpieczeństwa narodowego,
posługując się przy tym wybraną metodą badawczą

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

K1

Jest gotów do krytycznej oceny nabywanej wiedzy
i odbieranych treści z zakresu bezpieczeństwa
narodowego, kierując się przy tym koniecznością
aktualizacji wiedzy i umiejętności w kontekście
kierunkowych treści kształcenia.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03

zaliczenie na ocenę, esej

K2

Prawidłowo określa priorytety zadań z zakresu
bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego
realizowanych indywidualnie lub zbiorowo

BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

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.

Podstawowe pojęcia oraz terminy analityczne i opisowe w zakresie
bezpieczeństwa narodowego.

W1, U1, K1

2.

Wewnętrzny wymiar bezpieczeństwa narodowego – bezpieczeństwo wewnętrzne i
porządek publiczny.

W2, W3, U2, K2

3.

Zewnętrzny wymiar bezpieczeństwa narodowego – kontekst międzynarodowy.

W2, W3, U2, K1

4.

Geopolityczne podstawy bezpieczeństwa narodowego.

W1, U1, K1

5.

Strategiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego.

W1, U1, K1

6.

Kulturowe aspekty bezpieczeństwa narodowego – kultura strategiczna.

W1, U1, K1

7.

Informacyjny i cybernetyczny wymiar bezpieczeństwa narodowego

W1, U1, K1

8.

Problematyka użycia siły we współczesnym świecie – zorganizowana przemoc,
źródła i formy.

W3, U2, K1

9.

Współczesna sztuka wojenna i myśl obronna.

W2, U1, K1

10.

Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa.

W2, W3, U2, K2

11.

Odporność jako kluczowa właściwość systemu bezpieczeństwa narodowego.

W3, U1, K2

12.

Siły zbrojne państwa i ich rola w systemie bezpieczeństwa narodowego.

W3, K2

13.

Współpraca cywilno-wojskowa.

W3, K2

14.

Prywatyzacja bezpieczeństwa.

W1, W2, U2, K1

15.

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa.

W1, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, esej

zaliczenie na podstawie: - aktywności na zajęciach; - przygotowania
krótkiego eseju; - sprawdzianu pisemnego.

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny łączący formę testową z pytaniami otwartymi

Sylabusy
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Tutorial
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.5cb589802d1e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom informacji dotyczących zasad studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz
podstawowych informacji nt. struktury Uniwersytetu oraz Wydziału

C2

Praktyczne wprowadzenie studentów do pracy naukowej - przekazanie wiedzy nt. technicznych aspektów pisania
prac naukowych, w tym m. in. przeprowadzania kwerendy naukowej oraz właściwej konstrukcji prac naukowych,
sporządzania przypisów i bibliograﬁi, a także zagadnienia dot. uczciwości naukowej

C3

Indywidualna praca ze studentami - omówienie samodzielnej pracy studenta oraz wdrożenie go do prowadzenia
pierwszych zadań badawczych; zagadnienia dotyczące rozwoju profesjonalnego, strategii studiowania i ścieżki
kariery

C4

Integracja studentów w ramach grupy oraz kierunku studiów

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przeprowadzać kwerendę naukową, właściwie stawiać
pytania badawcze, argumentować, krytycznie
analizować tekst naukowy, poprawnie formułować
wypowiedzi i uczestniczyć w debacie naukowej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06

zaliczenie

U2

poprawnie zbudować pracę naukową, sporządzać
przypisy i bibliograﬁę

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie

U3

planować rozwój osobisty i karierę, a także krytycznie
analizować swoje mocne i słabe strony

BNA_K1_U07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikowania się we właściwy, formalny sposób
z instytucjami i otoczeniem uniwersyteckim

BNA_K1_K03

zaliczenie

K2

pracy zespołowej i współpracy ze innymi studentami
kierunku studiów

BNA_K1_K01

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

analiza problemu

5

konsultacje

10

przygotowanie do zajęć

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

wykonanie ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Akademicki survival: prezentacja Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych oraz kierunku studiów Bezpieczeństwo
Narodowe; prezentacja działalności Samorządu Studenckiego UJ oraz kół
naukowych, organizacja roku akademickiego; podstawowe dokumenty praz
korespondencja: zasady o formy przygotowania pism i lisów ze szczególnym
uwzględnieniem netykiety w komunikacji elektronicznej

K1

2.

Wprowadzenie do pracy badawczej: techniczne aspekty pisania prac naukowych;
uczciwość naukowa a plagiat: rodzaje plagiatu, problem "autoplagiatu", poprawne
sporządzanie przypisów naukowych i bibliograﬁi; wyszukiwanie źródeł naukowych;
dyskusja nad wybranym zagadnieniem/zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa
narodowego i/lub międzynarodowego na podstawie przeprowadzonej kwerendy

K1, K2

3.

Indywidualne spotkania i praca z Tutorem - omówienie samodzielnej pracy
studenta, pomoc w przygotowaniu prac naukowych; portfolio akademickie zagadnienia dotyczące rozwoju profesjonalnego, strategii studiowania i
planowania kariery zawodowej

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w zajęciach i wykonywanie zadań wskazanych
przez prowadzącego. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

37 / 341

Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

C3

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej.

BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne

BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zgodnie z prawem korzystać z cudzej własności
intelektualnej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Świadomego i zgodnego z prawem korzystania
z wytworów ludzkiej kreatywności, z uwzględnieniem
konieczności zasięgnięcia opinii profesjonalistów
w danej dziedzinie życia.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

analiza aktów normatywnych

15

analiza orzecznictwa

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot prawa autorskiego (utwór, utwór zależny).

W1, U1, K1

2.

Podmiot prawa autorskiego (twórca) oraz problem współtwórczości, a także
utworów połączonych, zbiorowych, pracowniczych i naukowych.

W1, U1, K1

3.

Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Czas ochrony autorskich praw
majątkowych.

W1, U1, K1

4.

Dozwolony użytek chronionych utworów.

W1, U1, K1

5.

Przejście autorskich praw majątkowych (dziedziczenie, umowa o przeniesienie
autorskich praw majątkowych i umowy licencyjne).

W1, U1, K1

6.

Problematyka praw pokrewnych.

W1, U1, K1

7.

Ochrona wizerunku na tle przepisów kodeksu cywilnego i ochrony danych
osobowych.

W1, U1, K1

8.

Ochrona autorskich praw osobistych i ochrona autorskich praw majątkowych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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9.

Odpowiedzialność karna (ze szczególnym uwzględnieniem plagiatu).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemne w formie kazusowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Tradycja i współczesność oręża polskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.60565fc1d504b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z historią i tradycjami oręża polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich dwóch
stuleci, w tym olicznościami powstawania Wojska Polskiego w pierwszych latach po I wojnie światowej, jego roli
w II RP, II wojnie światowej i po jej zakończeniu.

C2

Zaznajomienie studentów z rozwojem polskich sił zbrojnych i sztuki wojennej na przestrzeni dziejów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Posiada wiedzę o historii wojskowej dawnych
i współczesnych ziem polskich.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne, esej

W2

Zna wybrane zagadnienia historii powszechnej
i historii Polski w ujęciu chronologicznym
i tematycznym.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne, esej

W3

Ma podstawową wiedzę o specyﬁce przedmiotu oraz
zna metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii
wojskowej.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie pisemne, esej

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę,
wykorzystuje i analizuje w sposób krytyczny teksty
historyczne.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Docenia rolę nauk historycznych oraz historii
wojskowości dla rozwijania podstaw bezpieczeństwa
społeczności.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza źródeł historycznych

15

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie pracy semestralnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wojskowość państwa Piastów; tradycje najważniejszych bitew okresu Piastów i
Jagiellonów oraz ich patriotyczne znaczenie (Cedynia, Legnica, Płowce, Grunwald).

W1, W2, W3, U1, K1

2.

2. Wojskowość polska XVI - XVII wieku: wojny z Rosją, Szwecją i Turcją. Rola
husarii jako rodzaju wojsk.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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3.

3. Sejm Wielki, Okres napoleoński i XIX w. - ostatnie formacje wojskowe i zabory.

W1, W2, W3, U1, K1

4.

4. Legiony i odbudowa Wojska Polskiego w czasie I wojny światowej.

W1, W2, W3, U1, K1

5.

5. Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej.

W1, W2, W3, U1, K1

6.

6, Polskie formacje w czasie II wojny, siły zbrojne PRL i III RP.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, esej warunkiem zaliczenia jest praca pisemna na min. 8 str.,

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma.

Sylabusy
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Współczesne systemy uzbrojenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.604e9ede42ec3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z charakterystycznymi cechami współczesnych systemów uzbrojenia

C2

Uświadomienie studentom ograniczeń funkcjonowania współczesnych systemów uzbrojenia

C3

Zapoznanie studentów z trendami rozwojowymi w zakresie współczesnego uzbrojenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

techniczne założenia funkcjonowania współczesnych
systemów uzbrojenia

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

podstawowe realia operacyjne związane
z zastosowaniem współczesnych systemów uzbrojenia

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

polityczne, ekonomiczne i moralne ograniczenia
stosowania współczesnych systemów uzbrojenia

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dostrzegać trudności związane z analizowaniem
funkcjonowania współczesnych systemów uzbrojenia

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

krytycznie analizować dostępne źródła na temat
współczesnych systemów uzbrojenia

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

prowadzić analizę operacyjnego funkcjonowania
i możliwości bojowych współczesnych systemów
uzbrojenia

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

opracowywania i przekazywania wyników swoich
analiz

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.

Strategiczne systemy uzbrojenia - główne ograniczenia: operacyjne i polityczne

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

2.

Systemy uzbrojenia wojsk lądowych - główne ograniczenia: operacyjne i
ekonomiczne

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

3.

Systemy uzbrojenia wojsk powietrznych - ograniczenia techniczne, ekonomiczne,
moralne

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

Sylabusy
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4.

Systemy uzbrojenia morskiego - główne ograniczenia: operacyjne, ekonomiczne,
techniczne

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

5.

Ewolucja współczesnych systemów uzbrojenia - sieciocentryczność,
autnomiczność, sztuczna inteligencja

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

student przygotowuje indywidualny temat w formie projektu badawczego
oraz jest zobowiązany uczestniczyć w dyskusji na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Teorie wojny i pokoju
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.5cd559f9d470d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dylematami i wyzwaniami wojen w ujęciu teoretycznym, a także
dostarczenie narzędzi badawczych niezbędnych do analizy problemów wojny i pokoju. Nadrzędnym celem zajęć
jest dostarczenie studentom wiedzy i argumentów pozwalających usprawiedliwić lub nie rozpoczęcie konﬂiktu
zbrojnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najbardziej znaczące artykuły/książki i poglądy
wybitnych teoretyków na temat wojny i pokoju

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

dylematy etyczne dotyczące prowadzenia
współczesnych wojen

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3

współczesne dylematy i wyzwania bezpieczeństwa
narodowego i międzynarodowego

BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W4

kontrowersje związane z prowadzeniem działań
wojennych w piatym wymiarze prowadzenia wojny cyberprzestrzeni

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

alternatywy prowadzenia wojny i ich skuteczność

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

U1

BNA_K1_U01,
dokonać naukowej reﬂeksji nad stanami pokoju i wojny
BNA_K1_U02,
w stosunkach międzynarodowych
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

BNA_K1_U01,
wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy współczesnych BNA_K1_U02,
konﬂiktów międzynarodowych
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

dokonać krytycznej analizy alternatyw wojny i ich
skuteczności

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U4

swobodnie odwoływać się do myśli teoretyków
strategii, a także wykorzystać wiedzę podczas debaty
akademickiej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie na ocenę

W5

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prowadzenia debaty naukowej nt. dylematów
i wyzwań bezpieczeństwa w XXI w. i poszukiwania
najlepszych metod rozwiązywania sporów
międzynarodowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

analiza problemu

10

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Sylabusy
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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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Zajęcia mają formę wykładu konwersatoryjnego.
Zostaną omówione m. in. nastepujące tematy: wojna - ujęcie problematyki w
czasach starożytnych, natura wojny a problemy osiągania pokoju, myśl
klasycznych teoretyków wojny a ich przydatność w analizie współczesnych
konﬂiktów zbrojnych, teoria wojny sprawiedliwej, religie wobec wojen i przemocy,
ewolucja technologii a ewolucja moralności, wojny a prawa człowieka –
interwencje humanitarne, badania nad pokojem/teorie pacyﬁstyczne, teoria
zwycięstwa w wojnie, prywatyzacja wojny, alternatywy wojny i ich skuteczność,
wojna z terroryzmem, tortury – zakaz czy ciche przyzwolenie.

1.

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

Szczegółowy konspekt zajęć wraz z wykazem literatury obowiązkowej zostanie
przesłany do Studentów najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia mają formę wykładu konwersatoryjnego. Warunkiem zaliczenia
przedmiotu jest: przygotowanie do zajęć i aktywny udział w dyskusji ( 40
zaliczenie na ocenę
proc.) oraz przygotowanie prezentacji lub artykułu naukowego na
wskazany temat (60 proc.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Współczesne zagrożenia cywilizacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.5cd559696d2cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poprawnie posługuje się podstawą terminologią z zakresu wiedzy o cywilizacjach

C2

Poznanie głównych determinantów i linii rozwojowych cywilizacji zachodniej i cywilizacji pozaeuropejskich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna podstawą terminologią z zakresu wiedzy
o cywilizacjach

BNA_K1_W01

zaliczenie pisemne, esej
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W2

Student zna główne determinanty i linie rozwojowe
cywilizacji zachodniej

BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne, esej

W3

Student zna główne determinanty i linie rozwojowe
cywilizacji pozaeuropejskich

BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne, esej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować, z wykorzystaniem wiedzy
o cywilizacjach, główne zagrożenia współczesnego
świata

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

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

1.

1. Cywilizacja w i cywilizacje w ujęciu teorii naukowych – przegląd stanowisk.

W1, W2, W3

2.

2. Proces modernizacji cywilizacji zachodniej.

W1, W2, W3

3-4Demokratyzacja, demokracja i jej zagrożenia
3.

a) totalitaryzm komunistyczny i nacjonalistyczny

W1, W2, W3

b) autorytaryzm
4.

5. Cywilizacja industrialna i postindustrialna

W1, W2, W3

5.

6. Modele rozwoju gospodarki.

W1, W2, W3

6.

7.Środowisko przyrodnicze: teorie naukowe i koncepcje polityczne

W1, W2, W3

7.

8. Źródła energii – zagrożenia

W1, W2, W3, U1

8.

8. Źródła energii – zagrożenia

U1

9.

9-10. Procesy modernizacji cywilizacji posiadających korzenie pozaeuropejskie

W3

10.

11. Demokracja i demokratyzacja cywilizacji pozaeuropejskich

W3

Sylabusy
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11.

12. Relacje pomiędzy cywilizacjami z perspektywy teorii naukowych i
politycznych. Modele.

W1, W2, W3, U1

12.

13. Fundamentalizm jako doktryna i ruch społeczny

W1, U1

13.

14-15. Terroryzm

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie otrzymują osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z
kolokwium zaliczeniowego. Stosuje się standardową skalę ocen,
gdzie: - 0-50% odpowiedzi poprawnych – ocena niedostateczna zaliczenie pisemne, esej
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

Sylabusy
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Współczesny terroryzm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.604ea0c885ad8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualnymi aspektami zjawiska terroryzmu międzynarodowego,
związanymi z nim zagrożeniami oraz wyzwaniami w jego zapobieganiu i zwalczaniu na gruncie państwa
i w relacjach międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna nurty badawcze oraz deﬁnicje dla opisu zjawisk
związanych z przemocą o podłożu terrorystycznym

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

esej

W2

Rozumie przyczyny, cele, identyﬁkuje potencjalne
skutki działań terrorystycznych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

esej

W3

Posiada wiedzę o współczesnych zagrożeniach
terrorystycznych, ich zróżnicowaniu i sposobach
przeciwdziałania

BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ identyﬁkować nurty współczesnych zjawisk
o charakterze terrorystycznym, odróżnia je od innych
działań o charakterze kryminalnym

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

esej

U2

Potraﬁ analizować aktualne przypadki aktów
terrorystycznych pod kątem zagrożeń dla państwa
i społeczeństwa, formułować prognozy rozwoju
zjawiska

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

esej

U3

Potraﬁ wskazać podstawowe narzędzia polityki państw
w zakresie zapobiegania i zwalczania terroryzmu
na forum krajowym i międzynarodowym, ocenia słabe
i mocne strony aktualnych rozwiązań

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do samodzielnej i rzetelnej analizy
potencjalnych zagrożeń o podłożu terrorystycznym

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

esej

K2

Jest gotów do podjęcia pracy w środowisku
wielokulturowym, umiejętnie rozgranicza fakty
od obiegowej, uproszczonej wiedzy z zakresu zagrożeń BNA_K1_K03
terrorystycznych. Unika stereotypowego podejścia
do odmiennych kultur i religii

esej

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problemy z deﬁnicją terroryzmu

W1

2.

Klasyﬁkacja i typologie terroryzmu

W1, U1, K1

3.

Współczesny wymiar zjawiska terroryzmu: analiza raportów Global Terrorism
Index

W3, U2, K1

4.

Terroryzm a Ideologia. Religia a polityka. Współczesny fundamentalizm i
radykalizm islamski

W2, W3, U1, K1, K2

5.

Fundamentalizm w innych religiach: fundamentalizm żydowski i chrześcijański

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Terroryzm Al Qaidy i ISIS: terroryzm "usieciowany" i zjawisko tzw" samotnych
wilków". Modus operandi współczesnych organizacji terrorystycznych. Problemy z
radykalizacją islamistyczną i deradykalizacją.

W2, W3, U1, U2, K1

7.

Inne wymiary "nowego terroryzmu": Terroryzm jednej sprawy, ekoterroryzm,
cyberterroryzm

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

Płeć terroryzmu. Radykalizacja kobiet do terroryzmu. Zjawisko dzieci terrorystów.

W2, W3, U1, U2, K1

9.

Symbioza mediów i terroryzmu

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

10.

Państwo wobec terroryzmu. Państwo jako cel ataku terrorystycznego. Zagadnienie
W2, W3, U1, U2, U3, K1
antyterroryzmu i kontrterroryzmu

11.

Instytucje państwowe ds. analizowania, przeciwdziałania, zwalczania terroryzmu.
Przykład Polski

W2, W3, U3, K1

12.

Regulacje międzynarodowe na rzecz zwalczania zjawiska terroryzmu

W1, W3, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie pracy pisemnej
eseju na jeden z trzech podanych przez prowadzącą tematów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ruchy separatystyczne na świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.5cd5598c5f1d3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Istota i specyﬁka ruchów separatystycznych na świecie, cechy specyﬁczne grup separatystycznych
na płaszczyźnie organizacyjnej, powiązania międzynarodowe poszczególnych ruchów separatystycznych, dążenia
i cele poszczególnych organizacji i grup separatystycznych, metody ﬁnansowania ruchów separatystycznych,
wpływ ruchów separatystycznych na porządek publiczny państw, sojusze strategiczne i współpraca ruchów
separatystycznych z innymi podmiotami, stosunek społeczności międzynarodowej do dążeń separatystycznych
w poszczególnych państwach, stosunek poszczególnych państw do określonych grup separatystycznych, metody
i działania podejmowane przez poszczególne państwa wobec ruchów separatystycznych, ruchy separatystyczne
a bezpieczeństwo międzynarodowe, ruchy separatystyczne a terroryzm.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
Dysponuje wiedzą na temat głównych obszarów
aktywności zorganizowanych grup separatystycznych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

esej

W2

Posiada wiedzę na temat obecnych tendencji rozwoju
ruchów separatystycznych na świecie

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

esej

W3

Wskazuje zależność pomiędzy rozwojem ruchów
separatystycznych a kwestią bezpieczeństwa
na płaszczyźnie międzynarodowej

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

esej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

esej

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

esej

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ dokonać analizy i oceny wpływu ruchów
separatystycznych na porządek publiczny państw

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ wskazać praktyczne i organizacyjne aspekty
współpracy międzynarodowej w zakresie
rozwiązywania konﬂiktów na tle dążeń
separatystycznych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Deﬁnicje, ogólna charakterystyka i metody działań ruchów separatystycznych.
2. Stosunek władz państwowych i organizacji międzynarodowych wobec
organizacji separatystycznych
2. Zróżnicowane pod względem metod walki ruchy separatystyczne w Wielkiej
Brytanii
3. Pokojowe ruchy separatystyczne we Włoszech
4. Na granicy separatyzmu i niepodległości - przykład Cypru i Mołdawii
5. Hiszpania jako przykład państwa z silnymi tendencjami separatystycznymi
6. Belgia - państwo zagrożone podziałem
7. Zróżnicowanie ruchów separatystycznych w krajach byłego ZSRR
8. Ruchy separatystyczne o charakterze zbrojnym w krajach Dalekiego Wschodu
9. Militarne i polityczne organizacje separatystyczne w krajach Bliskiego i
Środkowego Wschodu
10. Porównanie celów i metod ruchów separatystycznych w krajach afrykańskich
11. Charakter ruchów separatystycznych w Oceanii
12. Ruchy separatystyczne stosujące metody walki politycznej w Kanadzie i
Stanach Zjednoczonych
13. Porównanie ruchów separatystycznych w Ameryce Łacińskiej
14. Różnice pomiędzy ruchami separatystycznymi w poszczególnych częściach
świata - podsumowanie.

1.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin w formie opisowej. Esej tematyczny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość dziejów politycznych w Europie i na świecie po II wojnie światowej.

Sylabusy
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Psychologia bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.604ea1a516e3c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat psychologicznych aspektów
i uwarunkowań bezpieczeństwa wraz z umiejętnością wykorzystania poznanych teorii do interpretacji zjawisk
z zakresu bezpieczeństwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna psychologiczne koncepcje poczucia
bezpieczeństwa, potrzeby bezpieczeństwa oraz
bezpieczeństwa jako wartości

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Zna podstawowe teorie zachowań prospołecznych
i zachowań antyspołecznych oraz wrogości
międzygrupowej.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

Zna psychologiczne uwarunkowania konﬂiktów
społecznych.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W4

Zna podstawowe psychologiczne uwarunkowania
decyzji w warunkach normalnych i kryzysowych.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posługuje się podstawowymi pojęciami psychologii
w zakresie interpretacji bezpieczeństwa.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Wyjaśnia wybrane zjawiska i procesy związane
z bezpieczeństwem w oparciu o teorie psychologiczne

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U3

Wskazuje i analizuje uwarunkowania i przeszkody
w podejmowaniu decyzji w zakresie bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest świadomy konieczności dalszego kształcenia
w zakresie psychologii bezpieczeństwa.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu 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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Podczas zajęć poruszane są następujące zagadnienia:
• Wprowadzenie do psychologii bezpieczeństwa, potrzeba
bezpieczeństwa,poczucie bezpieczeństwa i jego rozwój, bezpieczeństwo jako
wartość w modelu kołowym Shaloma H. Schwartza
• Bezpieczeństwo a lęk i strach, lęk w perspektywie neoewolucyjnej,
behawioralnej, poznawczej, psychoanalitycznej, teorie spiskowe jako społeczny
wyraz lęku, myślenie spiskowe
• Psychologiczne regulatory poczucia bezpieczeństwa: zachowania prospołczne,
teorie norm, empatia, altruizm, posłuszeństwo, konformizm, psychologiczne teorie
wymiany, teoria fundamentów moralnych
• Zachowania antyspołeczne: perspektywa neoewolucyjna, teoria frustracjiagresji,społeczna teoria uczenia się, osobowość antyspołeczna, przemoc i jej
uzasadnianie.

1.

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

• Uwarunkowania zachowań agresywnych i wrogich: dyspozycyjne i sytuacyjne
teorie wrogości międzygrupowej.
• Percpecja, afekt oraz zachowania wobec obcych: stereotypyy, uprzedzenia,
dyskryminacja
• Psychologia konﬂiktów społecznych, teoria konﬂiktów nierozwiązywanych,
rozwiązywanie konﬂiktów społecznych: hipoteza kontaktu, model
wspólnejtożsamości grupowej
• Psychologiczne aspekty konﬂiktów o wysokiej intensywności: psychologia
konﬂiktów zbrojnych, dehumanizacja pola walki, psychologia przemocy i
dehumanizacja w sytuacji ludobójstwa, politobójstwa, masowych mordów,
masakr, tortur, psychologia terroryzmu
• Psychologia decyzji w zakresie bezpieczeństwa, decyzje w warunkach ryzyka,
ograniczenia racjonalności

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu
składającego się z dwóch części, równych co do punktacji (test
zaliczenie na ocenę jednokrotnego wyboru i krótki esej problemowy). Test może odbywać się
w formie zdalnej. Czas trwania zaliczenia: 1 godzina zegarowa. Zaliczanie
odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Metodologia bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604ea4887f0d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem badań
naukowych. W ramach wykładów studentom przekazywana jest wiedza o najważniejszych cech wiedzy naukowej;
paradygmatach w funkcjonujących w obszarze nauk społecznych; etapach procesu badawczego (od
sformułowania problemu i pytań badawczych aż do hipotez i sposobów ich weryﬁkacji). Studenci zapoznają się
z procesami: konceptualizacji, operacjonalizacji oraz technikami i poziomami pomiaru oraz różnymi sposobami
doboru próby.

C2

Celem ćwiczeń jest przedstawienie studentom najważniejszych metod i technik badawczych służących
do badania stanu bezpieczeństwa. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kilka podstawowych metod:
obserwację, analizę dokumentów, kwestionariusze i wywiady, badania ewaluacyjne, analizę dyskursu oraz
studium przypadku.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie pojęcie "nauki" i odróżnia naukę
od innych sposobów zdobywania wiedzy o świecie.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

egzamin

W2

Student zna i rozumie podstawowe paradygmaty
badawcze w nauce o bezpieczeństwie. Dostrzega
i rozumie różnice pomiędzy nimi.

BNA_K1_W01

egzamin

W3

Student zna i rozumie, na czym polegają procesy
konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru; rozumie
istotę związków przyczynowo-skutkowych oraz zna
różne sposoby doboru próby.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

projekt, egzamin

W4

Student zna i rozumie różnice pomiędzy różnymi
strategiami badawczymi (jakościowymi i ilościowymi).
Zna i rozumie różnice pomiędzy różnymi źródłami
danych (wywołanymi zastanymi).

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

projekt

U1

Student potraﬁ zaplanować proces badawczy od sformułowania problemu badawczego, poprzez
określenie pytań badawczych, sformułowanie hipotez,
aż po zdeﬁniowanie sposobu ich weryﬁkacji
i sformułowanie wniosków.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

projekt

U2

Student potraﬁ przygotować przegląd literatury
przedmiotu dla interesującego go zagadnienia.

BNA_K1_U02

projekt, egzamin

U3

Student potraﬁ rozróżniać metody i techniki
badawcze, a także posługiwać się z nimi w procesie
badawczym.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego zdobywania
i nieustannego poszerzania swojej wiedzy.

BNA_K1_K01

projekt, egzamin

K2

Student jest gotów do samodzielnego
przygotowywania podstawowych analiz z zakresu
interesującej go problematyki.

BNA_K1_K02

projekt

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

przygotowanie projektu

20

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
137

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.

Podczas wykładu omawiane są następujące zagadnienia: 1) Czym jest nauka?
Cechy wiedzy naukowej. Charakterystyka głównych paradygmatów; 2)
Przyczynowość (wyjaśnianie idiograﬁczne i nomotetyczne), Pojęcie,
Konceptualizacja, Operacjonalizacja, Wskaźniki, Zmienne, Korelacje; 3) Proces
badawczy (1) – plan badań, wymiar czasowy, jednostki analizy, planowanie
procesu badawczego; 4) Proces badawczy (2) – od pytania badawczego do
hipotezy; przegląd literatury; teorie indukcyjne i dedukcyjne; 5) Metody
badawcze: jakościowe i ilościowe; procedury badań mieszanych. Rodzaje źródeł:
zastanych-wywołanych, niereaktywnych-reaktywnych; 6) Rodzaje prób i sposoby
ich doboru.

W1, W2, W3, W4, U2, K1

2.

Podczas ćwiczeń omawiane są następujące metody i techniki badawcze: 1)
Obserwacje i eksperymenty; 2) Kwestionariusze i wywiady; 3) Analiza zawartości
treści; 3) Badania ewaluacyjne; 4) Studium przypadku.

U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywności podczas zajęć
(25%) oraz przygotowywanego projektu (75%).

wykład

egzamin

Na podstawie egzaminu pisemnego składającego się z części testowej
oraz pytań otwartych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Nauka o państwie i prawie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604ea4de11bda.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej genezy i konstrukcji współczesnej państwowości oraz
specyﬁki aktów prawnych i systemów prawnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie genezę oraz mechanizmy
funkcjonowania współczesnych państw oraz systemów
prawnych w nich obowiązujących, w tym przede
BNA_K1_W01,
wszystkim zagadnienia struktury systemu prawnego,
BNA_K1_W03,
jego komponentów, obowiązywania, stosowania
BNA_K1_W05
i wykładni prawa; student zna i rozumie specyﬁkę
najważniejszych kultur prawnych (kultura prawa
stanowionego, kultura common law, etc.); student zna
i rozumie pojęcie oraz konstrukcję stosunku prawnego.

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować istotne problemy z zakresu
prawnych fundamentów państwowości oraz prawa
jako narzędzia służącego reakcji na istniejące
zagrożenia i wyzwania w obszarze bezpieczeństwa
państwa; student potraﬁ umiejętnie selekcjonować
i wykorzystywać materiały źródłowe w formie aktów
prawnych oraz dokonywać ich interpretacji; student
potraﬁ stosować odpowiednie reguły wykładni aktów
prawnych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy dotyczącej prawnych aspektów państwowości
oraz właściwości przyjmowanych systemów prawnych;
BNA_K1_K01,
student jest gotów do pogłębiania zdobytej wiedzy
BNA_K1_K02,
oraz podejmowania współpracy z ekspertami z zakresu
BNA_K1_K04
nauk prawnych, jak również uznania ich roli w zakresie
dbałości o przestrzeganie standardów konstytucyjnych
w obszarze realizacji założeń państwa prawa.

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

analiza aktów normatywnych

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do sprawdzianu

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem zajęć będzie problematyka genezy oraz funkcjonowania
współczesnych państw oraz przyjmowanych konstrukcji systemów prawnych.
Omówione zostaną m.in. teorie powstania państwa, konstytucyjne podstawy ich
funkcjonowania (w tym najważniejsze zasady ustrojowe), relacje pomiędzy
organami państwa w ramach poszczególnych systemów rządów, a także problem
kryzysu państwowości we współczesnym świecie. W dalszej kolejności
przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące systemów prawnych oraz
tworzących je komponentów w postaci aktów prawnych oraz ewentualnie innych
źródeł prawa, m.in. przepisy i normy prawne, gałęzie prawa, tworzenie prawa,
jego obowiązywanie, stosowanie oraz wykładnia, a ponadto podstawowe
zagadnienia dotyczące stosunku prawnego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

kolokwium zaliczeniowe

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny złożony z pytań otwartych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Teoretyczne podstawy systemu zarządzania kryzysowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604ea5256388b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencję w zakresie rozumienia natury i źródeł bezpieczeństwa.

C2

Student nabywa wiedzę w zakresie stosowania rozwiązań systemowych z zarządzaniu kryzysowym.

C3

Student rozumie zasady organizacji użycia sił i środków w ramach współdziałania instytucjonalnego w kraju,
w regionie i w świecie w systemie zarządzania kryzysowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

mechanizmy powstawania zagrożeń oraz potrzebę
wykonywania hierarchizacji zagrożeń w oparciu o
wybrane metody analizy ryzyka.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W06

egzamin pisemny,
projekt, esej, prezentacja

W2

teorię systemu zarządzania kryzysowego obejmującą
fazy, zasady funkcjonowania i struktury organizacyjne
w aspekcie kierowania i dowodzenia, w tym procesy
informacyjno-decyzyjne.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W3

współczesne teorię bezpieczeństwa i reguły
międzynarodowego użycia siły UE, NATO i ONZ
w świetle systemu zarządzania kryzysowego.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W4

realizowanie misji pokojowych jako instrumentu
zarządzania sytuacją kryzysową.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

egzamin pisemny,
projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować i przedstawić implikacje społecznopolityczne sytuacji kryzysowej o zasięgu krajowym,
regionalnym i globalnym.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U2

dokonywać analizy i formułować oceny w aspekcie
indywidualnych i zbiorowych systemów
bezpieczeństwa w wybranych państwach świata.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06

egzamin pisemny,
projekt, esej, prezentacja

U3

ocenić przebieg i sposób zarządzania sytuacją
kryzysową.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współuczestniczenia w projektach społecznych
w zakresie identyﬁkacji zagrożeń.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

egzamin pisemny

K2

podjęcia działań w zakresie zapobiegania sytuacjom
kryzysowym.

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

egzamin pisemny,
projekt, esej

K3

działań mających na celu ograniczanie strat w sytuacji
wystąpienia sytuacji kryzysowej.

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

egzamin pisemny,
projekt, esej

K4

oceny przebiegu i sposobu zarządzania sytuacją
kryzysową we współpracy z ekspertami.

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

analiza i przygotowanie danych

10

analiza problemu

10

konsultacje

5

Sylabusy
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projektowanie

15

pozyskanie danych

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza i rozwój systemu zarządzania kryzysowego w wymiarze krajowym i
międzynarodowym.

W2, U3, K4

2.

Pojęcie i istota zarządzania kryzysowego w aspekcie rozwiązań systemowych.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Zasoby ludzkie i sprzętowe wykorzystywane w systuacji wystapienia zagrożenia i
likwidacji zagrożeń.

W2, U1, U2, K2, K3

4.

Podsystem alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach. Matody i techniki obiegu i
przekazu informacji o zagrożeniach.

W1, W2, U3, K2, K3

5.

Prawno-organizacyjne regulacje i ramy prawne systemu zarządzania kryzysowego
oraz misji pokojowych.

W2, W3, W4, U1, U3, K1,
K2, K3

6.

Ochrona ludności w systemie bezpieczeństwa narodowego.

W1, W3, U1, U2, K1

7.

Rola operacji pokojowych wspólnot międzynarodowych w ksztaltowaniu
bezpieczeństwa narodowego na rzeczywistych przykładach.

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K2, K3

8.

Wojskowe i cywilne elemnty systemu reagowania kryzysowego UE.

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

9.

Instytucje i instrumenty reagowania kryzysowego NATO i ONZ.

W3, U1, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, esej,
prezentacja

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na
podstawie: - przygotowania projektów - prezentacji problemowoanalitycznej wybranego zagadnienia związanego z zarządzaniem
kryzysowym w Polsce lub na świecie, - punktowanej każdorazowo
aktywności w formie udziału w dyskusji i argumentowaniu swojego
stanowiska, - kolokwium końcowego, trwającego 45 minut
obejmującego wszystkie ćwiczenia. - pytania opisowe. - obecność na
zajęciach. Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.

egzamin pisemny, esej

Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z
ćwiczeń. Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na
które składają się: - treści przekazywane podczas wykładów, - treści
przekazywane podczas ćwiczeń, - wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania. Egzamin składa się z pytań opisowych
Czas trwania egzaminu: 45 minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnych. Do oceny wykorzystuje się
standardową skalę ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.
Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego.
Umiejętnośc pracy w zespole.

Sylabusy

71 / 341

Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604ea59093f69.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu ekonomicznego wymiaru bezpieczeństwa na poziomie globalnym i regionalnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna pojęcie, cechy i specyﬁkę bezpieczeństwa
ekonomicznego

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne
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W2

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

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W07

zaliczenie pisemne,
raport

W3

Identyﬁkuje podmioty i obszary bezpieczeństwa
ekonomicznego oraz rozpoznaje relacje między
uczestnikami

BNA_K1_W04,
BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizuje współczesne procesy powiązań ekonomiczno
– ﬁnansowych w wymiarze globalnym

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne

U2

Identyﬁkuje zagrożenia bezpieczeństwa
ekonomicznego i skutki dla współczesnego ładu
światowego

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U06

zaliczenie pisemne

U3

Prognozuje implikacje działalności pomiotów
gospodarczych w warunkach gospodarki światowej

BNA_K1_U07

zaliczenie pisemne

K1

Odpowiedzialnie podejmuje dyskusje na tematy
z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego, i sposobów
zarządzania zjawiskami ponadnarodowymi w różnych
obszarach kształtując postawy i więzi społeczne

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne

K2

Podejmuje własne i współdziała w społecznych
projektach badawczych z zakresu współczesnych
zjawisk dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego

BNA_K1_K04

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza aktów normatywnych

10

analiza badań i sprawozdań

10

konsultacje

5

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

uczestnictwo w egzaminie

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Globalne bezpieczeństwo ekomiczne - poziom makro
2. Handel globalny - bezpieczeństwo międzynarodowe
3. Handel międzynarodowy - preferencje krajowe i transnarodowe
4. Bezpieczeństwo łańcuchów dostaw
5. Bezpieczeństwo ekonomiczne - instytucje międzynarodowe
6. Bezpieczeństwo ekomiczne - wymiar prawny
7. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
8. Umowy o wolnym handlu/preferencyjne porozumienia handlowe

1.

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

9. Bezpieczeństwo walutowe
10. Kredyty, pożyczki, deﬁcyt budżetowy
11. Pomoc rozwojowa
12. Bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze ekonomicznym
13. Bezpieczeństwo ekologiczne w wymiarze ekonomicznym
14. Współzależności regionalne/regionalne porozumienia gospodarcze- UE
15. Współzależności regionalne/regionalne porozumienia gospodarcze - państwa
pozaeuropejskie

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny, 5 pytań otwartych z zagadnień przekazanych
zaliczenie pisemne, raport na 40 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Standardowa
skala ocen.
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Filozoﬁczny wymiar bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604ea5e593067.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Prezentacja historycznej ewolucji koncepcji bezpieczeństwa oraz najważniejszych ﬁlozoﬁcznych i etycznych
dylematów związanych tak z bezpieczeństwem zbiorowym, jak i z bezpieczeństwem indywidualnym (od
starożytności po współczesność, z uwzględnieniem różnych koncepcji wojny sprawiedliwej, ale także granic tzw.
sfery prywatnej). Dzięki znajomości szeregu koncepcji (zwłaszcza nowożytnych) będą prawidłowo identyﬁkowali
i te dylematy, rozwijając nadto umiejętność kreatywnego myślenia w trakcie prób ich rozstrzygania z różnych
punktów widzenia lub przy użyciu różnych koncepcji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma podstawową wiedzę na temat miejsca
człowieka w życiu społecznym i politycznym w ujęciu
historycznym i współczesnym

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach
struktur i instytucji społecznych (politycznych,
prawnych, ekonomicznych), oraz o relacjach między
strukturami i instytucjami społecznymi w skali
krajowej i międzynarodowej

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

Student posiada wiedzę na temat wybranych nurtów
myśli politycznej: polskiej i zagranicznej

BNA_K1_W01

zaliczenie pisemne

U1

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
społeczne zachodzące w życiu publicznym;
w szczególności rolę i znaczenie człowieka jako
podmiotu życia politycznego

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ prognozować proste procesy i zjawiska
społeczne, dostrzegając społeczne oczekiwania
dotyczące ewolucji instytucji społeczno-politycznych;
umie wskazać istotne zagrożenia dla porządku
prawnego, społecznego i politycznego

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do prawidłowego identyﬁkowania
i rozstrzygania dylematów związanych z procesem
podejmowania decyzji politycznych; rozumie on także
znaczenie instytucji demokratycznego państwa

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

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi bezpieczeństwa. Zaprezentowanie kluczowych pojęć
oraz dylematów etycznych. Klasyczna teoria bezpieczeństwa w ujęciu ﬁlozofów
starożytnych (Tukidydes, Platon, Arystoteles, stoicy). Reﬂeksja starotestamentowa
i rzymska. Chrześcijańska ﬁlozoﬁa bezpieczeństwa (św. Augustyn, św. Tomasz) i
koncepcja wojny sprawiedliwej. Polskie tradycje ﬁlozoﬁczne w obszarze ﬁlozoﬁi
bezpieczeństwa (Stanisław ze Skarbimierza, Paweł Włodkowic). Suwerenność
zewnętrzna państwa-miasta i narodziny nowożytnej koncepcji państwa. Koncepcja
Niccolò Machiavellego: republikanizmy włoski i północny. Państwo w koncepcji
Hobbesa: granice aktywności państwa? Liberalne koncepcje bezpieczeństwa (John
W1, W2, W3, U1, U2, K1
Locke wobec Hobbesa): uprawnienia jednostki wobec pretensji państwa. Projekt
demokratyczny Rousseau i narodowy Monteskiusza: prawo miast uprawnień.
Oświecenia szkockie, niemieckie i francuskie: Ferguson o społeczeństwie
obywatelskim, Kant o wieczystym pokoju a Wolter o oświeconym absolutyzmie.
Karol Marks i Friedrich Nietzsche jako krytycy idealizmu etycznego. Spory o
stosowanie tortur i wojnę z terroryzmem (Darshowitz i Walzer); deontologizm a
konsekwencjalizm. Filozoﬁa bezpieczeństwa w katolickiej nauce społecznej
(Pacem in terris, Populorum progressio, Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus,
Veritatis splendor, Caritas in veritate).

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny obejmujący treści merytoryczne modułu przekazywane
w trakcie wykładów i poznawane na podstawie samodzielnego
studiowania pozycji zaliczonych do literatury podstawowej i
zaliczenie pisemne 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: 30 minut.
Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowy kurs z ﬁlozoﬁi

Sylabusy
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Kulturowy wymiar bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604f2bd7633da.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przedstawienie pozycji i roli kultury w kontekście bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego zarówno ze strony podmiotowej samego zjawiska, jak i jako narzędzia, wykorzystanego
wieloaspektowo w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa. Podczas zajęć studentom zostaną przybliżone
zagadnienia na temat bezpieczeństwa kulturowego we współczesnym świecie w ujęciu teoretycznym,
instytucjonalnym i problemowym.

C2

Celem zajęć jest przekazanie studentom bezpieczeństwa narodowego wiedzy, za pomocą której będą w stanie
zidentyﬁkować elementy kulturalne, jako polityczne narzędzia, w ewentualnym kreowaniu politycznej
rzeczywistości, na którą w przyszłości mogą wpływać.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna deﬁnicję pojęcia kultura duchowa, materialna,
społeczna, tożsamość kulturowa 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 aspekcie
bezpieczeństwa.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie pisemne

W2

Zna deﬁnicje bezpieczeństwa kulturowego (w
rozróżnieniu kultury duchowej i materialnej) oraz
pojęcie kultury bezpieczeństwa. Swobodnie porusza
się w obszarze tych pojęć, wskazując na różnice,
a także ich aspekty narodowe i międzynarodowe.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

W3

Student zna uwarunkowania działalności instytucji
narodowych i międzynarodowych zajmujących się
problematyką bezpieczeństwa kulturowego
w odniesieniu do polityki wewnątrzpaństwowej
i międzynarodowej.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

U1

Student potraﬁ wskazać normy i reguły rządzące
instytucjami społeczno-politycznymi, które są
odpowiedzialne za ochronę i bezpieczeństwo kultury
oraz dziedzictwa narodowego.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ dobrać narzędzia z obszaru kultury
i prawa międzynarodowego publicznego w tym
zakresie oraz wykorzystać je w potencjalnym
kreowaniu zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa
narodowego, ochrony światowego dziedzictwa
kulturalnego oraz zachowania zróżnicowania
kulturowego.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

U3

Student potraﬁ wskazać instytucje międzynarodowe
(organizacje międzyrządowe i pozarządowe), które
realnie wpływają na bezpieczeństwo kulturowe (jego
kształt, zakres i charakter).

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne

U4

Student potraﬁ wskazać atrybuty i sposób działania,
a także narzędzia aktywności współczesnego państwa
na polu kultury i dziedzictwa narodowego,
bezpieczeństwa kulturowego oraz jego instytucje,
działające zarówno w czasie pokoju, jak i stanie wojny.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne

Student gotów jest do zabierania głosu w dyskusjach
i debatach na dowolny temat dotyczący kulturowego
wymiaru bezpieczeństwa, jego roli i wagi w polityce
wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej, roli instytucji BNA_K1_K01,
krajowych i międzynarodowych, będących
BNA_K1_K02,
uczestnikami kreowania bezpieczeństwa kulturowego - BNA_K1_K03
ich sprawczości, efektywności oraz wpływu
na pożądaną sytuację w sferze politycznej
i społecznej.

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza aktów normatywnych

5

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

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.

Kultura a polityka, gospodarka, społeczeństwo i tożsamość kulturowa. Możliwe
płaszczyzny oddziaływania kulturalnego w obszarze bezpieczeństwa narodowego i
międzynarodowego. Uwarunkowania bezpośrednie i pośrednie bezpieczeństwa
kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego.

W1, W2

2.

Formalnoprawny system państwowy i międzynarodowy bezpieczeństwa
kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji na obszarze Unii
Europejskiej oraz Polski.

W1, W2, W3, U1

3.

Źródła i rodzaje zagrożeń kulturowych w wymiarze krajowym i międzynarodowym
oraz możliwości zapobiegania im.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

4.

Państwowe i międzynarodowe instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo
kulturowe wewnątrzpaństwowe, regionalne i globalne - uwarunkowania
formalnoprawne, zakres i skuteczność ich działania.

W3, U1, U3, U4

5.

Konﬂikty zbrojne a dobra kulturowe - ochrona, przeciwdziałanie niszczeniu, spory
o dobra kulturowe.

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

6.

Znaczenie kultury w rozliczeniu zbrodni międzynarodowych (ludobójstwo,
kulturobójstwo, ludobójstwo kulturowe).

W3, U1, U2, U3, U4, K1

7.

Bezpieczeństwo kulturowe w stosunkach międzynarodowych.

W3, U2, U3, K1

8.

Kulturowe uwarunkowania konﬂiktów międzynarodowych.

W2, K1

9.

Bezpieczeństwo kulturowe a globalizacja.

W2, W3, U2, U3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej tematyczny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość wydarzeń politycznych XX i XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem okresu przemian po 1989 r. i XXI w.

Sylabusy
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Międzynarodowe prawo humanitarne konﬂiktów zbrojnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604f2c33ddb29.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest nauczenie studentów podstaw oraz praktyki stosowania międzynarodowego prawa
humanitarnego i konﬂiktów zbrojnych. Zajęcia mają charakter warsztatowy: studenci rozwiązują realne i ﬁkcyjne
kazusy (przypadki) na podstawie poznanych aktów międzynarodowego prawa humanitarnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe i kluczowe normy międzynarodowego
prawa humanitarnego i konﬂiktów zbrojnych

BNA_K1_W05

kazus
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złożone relacje między okolicznościami faktycznymi
a normami prawa humanitarnego o zasięgu
międzynarodowym i potraﬁ te relacje zanalizować pod
względem prawnym

BNA_K1_W02

kazus

U1

wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu
międzynarodowego prawa humanitarnego
do rozwiązywania wybranych problemów w obszarze
bezpieczeństwa

BNA_K1_U01

kazus

U2

umiejętnie selekcjonować i wykorzystywać źródła
międzynarodowego prawa humanitarnego w celu
rozwiązywania wybranych problemów faktycznych,
a także dokonywać ich krytycznej analizy

BNA_K1_U02

kazus

U3

współdziałać z innymi osobami w ramach prac
zespołowych

BNA_K1_U06

kazus

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu
międzynarodowego prawa humanitarnego oraz
samodzielnego uaktualniania tej wiedzy

BNA_K1_K01

kazus

K2

uznawania wiedzy z zakresu prawa humanitarnego
w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa
międzynarodowego, a także do podjęcia dyskusji
na skomplikowane tematy prawne

BNA_K1_K02

kazus

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

analiza aktów normatywnych

15

przygotowanie do zajęć

15

rozwiązywanie kazusów

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Na zajęciach studenci będą rozwiązywać kazusy z nastepujących obszarów
tematycznych: 1. Zakaz użycia siły w międzynarodowym prawie humanitarnym
oraz zasady rozpoczynania i kończenia wojen; 2. Status kombatanta i jeńca
wojennego; 3. Ochrona rannych, chorych i rozbitków w konﬂiktach zbrojnych; 4.
Ochrona ludności cywilnej w konﬂiktach zbrojnych; 5. Ochrona dóbr cywilnych w
konﬂiktach zbrojnych; 6. Ochrona dóbr kulturalnych w trakcie konﬂiktów
zbrojnych; 7. Metody i środki prowadzenia wojny lądowej, morskiej i powietrznej;
8. Odpowiedzialność karna za złamanie prawa humanitarnego.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby zaliczyć kurs, należy spełnić trzy warunki (dwa obligatoryjne, jeden
fakultatywny): 1. Być obecnym na 80% zajęć - warunek obligatoryjny. 2.
Zaliczyć końcowe kolokwium, które będzie składało się z dwóch kazusów warunek obligatoryjny. 3. Być aktywnym na zajęciach - punkty za
aktywność (max. 10 p.) będą dopisywane do wyniku kolokwium - warunek
fakultatywny.

kazus

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Formacje proobronne w Polsce i świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604f2c8185582.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest omówienie specyﬁki, typów, zadań, formacji proobronych, działających na terenie Polski
i analogicznych w innych krajach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna specyﬁkę funkcjonowania, struktury
i przykłady formacji proobronych w Polsce

BNA_K1_W02

prezentacja

85 / 341

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozróżnić typy formacji proobronych
w Polsce i potraﬁ zakwaliﬁkować grupę zadań
do określonych formacji. Studen rozumie róznice
pomiedzy formacjami proobronnymi a Wojskami
Obrony Terytorialnej. Potraﬁ opisać zmiany jakie
zaszły w środowisku bezpieczeństwa przed
i po powołaniu WOT w odniesieniu do funkcjonowania
formacji proobronnych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

prezentacja

BNA_K1_K04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów wskazać w swoim najbliższym
otoczeniu, miejscu zamieszkania, przykałdy formacji
proobronnych. Potraﬁ doradzić i pomóc w odnalezieniu
kontaktu z formacjami tego typu w odniesieniu
do innych osób. Potraﬁ umotywować swój wybór
związany z przystąpieniem do formacji tego typu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

20

analiza problemu

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.

1. Historia formacji proobronnych w Polsce. 2. Typologia formacji proobronych w
Polsce i na przykładzie wybranych państw. 3. Ewolucja znaczenia i zadań formacji
poroobronnych w kontekście zmieniajacego się środowiska bezpieczeństwa. 4.
Znaczenie funkcjonowania formacji proobronnych w Polsce w odniesieniu do
powstania Wojsk Obrony Terytorialnej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Przygotowanie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Omówienie i zrozumienie omawianej problematyki.

Sylabusy
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Bezpieczeństwo i polityka energetyczna wybranych państw świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604f2ccadd6e8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zaprezentowanie współczesnych probelmów bezpieczeństwa energetycznego państwa
na przykładzie politycznych energetycznych wybranych państw. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi
pojęciami i zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem energetycznym, zagrożeniami oraz sposobami
przeciwdziałania im.

C2

Wykład prezentuje problemy bezpieczeństwa energetycznego jako zjawisko o charakterze międzynarodowym
powstałe w efekcie współwystępowania wielu uwarunkowań funkcjonowania i współzależności współczesnych
państw oraz implikacji tych zjawisk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie współczesne problemy
światowego bezpieczeństwa i zagrożeń
energetycznych w szczególności implikacji niedoboru
surowców i dostaw źródeł energii dla
międzynarodowej sytuacji politycznej i gospodarczej.
Ma wiedzę na temat czynników wpływających
na geopolitykę surowcową oraz sytuacje rynków
energii wybranych państw/regionów świata

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W2

Zna rozmieszczenie najważniejszych surowców
energetycznych świata, ich rozmieszczenie, oraz
mechanizmy oddziałujące na politykę kluczowych
państw producentów i organizacji eksportujących ropę
naftową i gaz ziemny.

BNA_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

Posiada wiedze na temat istoty transformacji
energetycznej i szans na energetyczo-ekologiczną
modernizację.

BNA_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

Ablolwent potraﬁ pozyskiwać i posługiwać się danymi
dla samodzielnego opisywania procesów zależności
energetycznych i kształtowania relacji między
podmiotami wymiany energetycznej.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U2

Ablolwent dokonuje samodzielnej analizy przyczyn
konﬂiktów i sporów na tle kontroli surowców
energetycznych oraz prognozuje przyszłe scenariusze
wydarzeń. Absolwent potraﬁ omawiać złożone
zagadnienia z zakresu polityki energetycznej państwa,
wskazać zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego
i zaproponować rozwiązania w zakresie zapewniania
bezpieczeństwa energetycznego.

BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Absolwent potraﬁ dokonywać pogłębionej analizy
politologicznej rozpoznanych problemów,
z uwzględnieniem szerszego kontekstu historycznego,
społecznego i kulturowego. Ablolwent interpretuje
globalne zależności i następstwa polityczno –
ekonomiczne związane z dostępem lub brakiem
do zasobów surowców strategicznych.

BNA_K1_U07

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

K1

Jest gotów do przeprowadzenia praktycznej analizy
i interpretacji wpływu surowców strategicznych
na bezpieczeństwa narodowe i ogólnoświatową
sytuację polityczno-gospodarczą. Jest gotów
do uczestnictwa w projektach społecznych
analizowania wraz z samodzielną oceną
i przygotowaniem do wykonywania zawodu analityka.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Absolwent jest gotów do pełnienia ról społecznych
w zakresie objaśniania i przewidywania mechanizmów
polityki i zachowań państw eksporterów i importerów
surowców, do dyskusji publicznej na temat kierunków
polityk energetycznyh i bilanu energetycznego
wybranych państw.

BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza problemu

20

przygotowanie eseju

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

1.

Bezpieczeństwo energetyczne: uwarunkowania, cele, instrumenty
Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa
System bezpieczeństwa energetycznego

Polityka energetyczna Stanów Zjednoczonych
2.

Ameryka Łacińska, zapomniany spichlerz energetyczny

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, W2, U1, K1

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

Problem kontroli wydobycia i przesyłu surowców strategicznych na
Bliskim Wschodzie
3.

Potencjał surowcowy i polityka energetyczna państw OPEC/OAPEC

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

Polityka energetyczna Iranu
Europejska koncepcja i polityka bezpieczeństwa energetycznego
4.

Strategia energetyczna Rosji

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

Zasoby państw basenu Morza Kaspijskiego
Chiny jako nowy gracz w globalnym zarządzaniu bezpieczeństwem
energetycznym
5.

Bezpieczeństwo energetyczne Indii

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

Polityka energetyczna Japonii

Geopolityka energetyczna w Afryce
Państwa skandynawskie i region arktyczny
6.
Polityka energetyczna Polski

Sylabusy

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu odbywa się poprzez zaliczenie pisemne
(esej lub egzamin pytania otwarte) 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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Systemy i modele bezpieczeństwa międzynarodowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.5cd55a06a9210.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką współczesnych systemów bezpieczeństwa
międzynarodowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Posiada podstawową wiedzę odnoszącą się
do współczesnych systemów bezpieczeństwa
międzynarodowego w ujęciu teoretycznym
i modelowym

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

esej

W2

Ma wiedzę na temat zależności między modelowaniem
a instytucjonalizacją stosunków międzynarodowych
na płaszczyźnie bezpieczeństwa.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

esej

W3

Posiada wiedzę na temat podmiotów, instytucji
i struktur, a także norm i reguł organizacyjnych
kształtujących współczesne bezpieczeństwo

BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji
współczesnych zjawisk związanych z funkcjonowaniem
systemu bezpieczeństwa międzynarodowych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

esej

U2

Posiada umiejętność modelowania i prognozowania
ewolucji systemu bezpieczeństwa międzynarodowego

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

esej

U3

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania
kulturowego, społecznego i ekonomicznego podłoża
współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego.

BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06

esej

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ podjąć dyskusję na temat systemów i modeli
bepieczeństwa z perspektywy teoretycznej
i empirycznej.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza aktów normatywnych

5

analiza źródeł historycznych

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie pracy semestralnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Podejście systemowe do badań nad bezpieczeństwem i stosunków
międzynarodowych
II. Idee – interesy – instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego
III. Systemy i modele globalne – hierarchia v modele wielobiegunowe v sojusze
IV. Systemy globalne bezpieczeństwa międzynarodowego – prawo v reżimy
V. Systemy i modele regionalne – wspólnoty bezpieczeństwa v zarządzanie
bezpieczeństwem
VI. Systemy i modele regionalne – non-western approach
VII. System europejski – UE, OBWE, UZE, ESA
VIII. System amerykański
IX. Systemy azjatyckie – system afrykański
X. Wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca semestralna z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.5cd5598c843c7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy o rozwoju myśli strategicznej na świecie, współczesnych
zagrożeniach i wyzwaniach bezpieczeństwa międzynarodowego, przybliżenie wybranych, aktualnie
obowiązujących strategii bezpieczeństwa narodowego oraz ich ewolucji, omówienie sposobów budowania,
przyjmowania i realizacji strategii bezpieczeństwa, zwrócenie uwagi na kulturowe, społeczne i ekonomiczne
podłoża współczesnych strategii bezpieczeństwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

współczesne międzynarodowe strategie
bezpieczeństwa

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

sposoby budowania, przyjmowania i realizacji strategii
bezpieczeństwa

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3

kulturowe, społeczne i ekonomiczne podłoża
współczesnych strategii bezpieczeństwa

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

obserwować i interpretować współczesne zjawiska
międzynarodowe związane z realizacją strategii
bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

dokonać krytycznej analizy modelowych rozwiązań
strategii bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza problemu

10

e-wykład

10

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści wykładów obejmują następujące zagadnienia:
- strategia bezpieczeństwa – podstawowe pojęcia,
- historia i ewolucja myśli strategicznej, podstawowe koncepcje i przegląd
najważniejszych myślicieli,
- teoria strategii a realizacja strategii,
- zwycięstwo jako problem studiów strategicznych, zmieniająca się natura
zwycięstwa, cele do osiągnięcia, klęska/sukces w wojnie,
- kultura strategiczna,
- determinanty strategii bezpieczeństwa,
- środki i instrumenty realizacji strategii bezpieczeństwa,
- międzynarodowe strategie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
- strategie bezpieczeństwa wybranych państw i organizacji międzynarodowych
(ChRL, Federacja Rosyjska, Polska, USA)
- organizacje terrorystyczne i ich długofalowe strategie.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Szczegółowy konspekt zajęć zostanie przesłany do Studentów najpóźniej w dniu
rozpoczęcia zajęć.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie pisemnego egzaminu
końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Bezpieczeństwo kosmiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604f2da61335d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z charakterystycznymi cechami działalności człowieka w przestrzeni kosmicznej

C2

Uświadomienie studentom znaczenia przestrzeni kosmicznej dla funkcjonowania społeczności ludzkich

C3

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami bezpieczeństwa kosmicznego

C4

Zapoznanie studentów z trendami ewolucyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa kosmicznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę związaną z wykorzystywaniem przez
człowieka przestrzeni okołoziemskiej

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

podstawy deﬁnicyjno-tereotyczne bezpieczeństwa
kosmicznego

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

istotę funkcjonowania systemów kosmicznych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać wiedzę związaną z eksploracją
przestrzeni kosmicznej przez człowieka oraz
bezpieczeństwem kosmicznym

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

zastosować wiedzę z powyższego zakresu dla
sformułowania odpowiedniego pola badań

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

przeprowadzić analizę roli i znaczenia systemów
kosmicznych w dziedzinie bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

sformułowania i przedstawienia wyników swoich
badań

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

Forma aktywności studenta
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.

Fizyka przestrzeni kosmicznej i mechanika orbitalna

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Systemy kosmiczne - podstawowe informacje

W1, U1, U2, U3, K1

3.

Systemy kosmiczne - zastosowania w sferze bezpieczeństwa

W1, W3, U1, U2, U3, K1

4.

Deﬁniowanie bezpieczeństwa kosmicznego

W2, U1, U2, U3, K1

5.

Główne problemy bezpieczeństwa kosmicznego

W3, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie odbywa się na podstawie przedstawionych przez studentów
zaliczenie na ocenę indywidualnych projektów badawczych oraz udziału w dyskusji w czasie
zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Studia wywiadowcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABAWS.140.5cd5597ec4baf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studiów wywiadowczych jako poddyscypliny nauk o bezpieczeństwie, ale
mającej interdyscyplinarny charakter, łączący elementy teorii i praktyki nauk o polityce, stosunkach
międzynarodowych, psychologii, socjologii, lingwistyki. Szczegółowe cele obejmują: 1) przedstawienie
narodowych "szkół" studiów wywiadowczych w wybranych państwach; 2) charakterystyka głównych obszarów
badań i osiągnięć na tym polu; 3) analiza uniwersalnych elementów badań nad wywiadem (dyscypliny, metody,
instytucje, problemy); 4) dyskusja nad przyszłymi kierunkami rozwoju studiów wywiadowczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada podstawową wiedzę dotyczącą studiów
wywiadowczych jako poddyscypliny nauk
o bezpieczeństwie

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2

posiada wiedzę o różnorodnych ujęciach
teoretycznych i koncepcyjnych wywiadu

BNA_K1_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W3

ma podstawową wiedzę na temat relacji między
naukowcami i badaczami a instytucjami
międzynarodowymi i organami władz państwowych
w zakresie studiów wywiadowczych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ analizować wydarzenia i procesy w obszarze
działań wywiadowczych w aspekcie teoretycznym

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2

ma umiejętność identyﬁkowania informacji i zbiorów
danych pod kątem wykorzystania w studiach
wywiadowczych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U3

potraﬁ rozpoznawać problemy i ograniczenia działań
wywiadowczych w perspektywie dorobku studiów
wywiadowczych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

BNA_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do określania i wyjaśniania związków
między studiami wywiadowczymi a praktyką działań
wywiadowczych w szerokim kontekście politycznym,
ustrojowymi i kulturowym.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie projektu

15

Przygotowanie do sprawdzianów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Miejsce badań nad wywiadem w naukach społecznych i ich dyscyplinach.
Interdyscyplinarność studiów wywiadowczych

W1, W2, U1, U3, K1

2.

Główne obszary studiów wywiadowczych w Polsce i na świecie.

W1, W2, U1, U3, K1

3.

Studia wywiadowcze w Stanach Zjednoczonych

W2, W3, U2, U3, K1

4.

Studia wywiadowcze w Wielkiej Brytanii

W2, W3, U2, U3, K1

5.

Studia wywiadowcze we Francji

W2, W3, U2, U3, K1

6.

Studia wywiadowcze w Hiszpanii

W2, W3, U2, U3, K1

7.

Studia wywiadowcze w Rumunii i Niemczech

W2, W3, U2, U3, K1

8.

Studia wywiadowcze w Izraelu

W2, W3, U2, U3, K1

9.

Zajęcia organizacyjne i wprowadzające - wielonurtowość studiów wywiadowczych
w Polsce (ćwiczenia)

W1, W2

10.

Studia wywiadowcze w Polsce - nurt historyczny (ćwiczenia)

W1, W2, W3, U1, U3, K1

11.

Studia wywiadowcze w Polsce - nurt psychologiczny (ćwiczenia)

W1, W2, W3, U1, U3, K1

12.

Studia wywiadowcze w Polsce - nurt antropologiczny/socjologiczny (ćwiczenia)

W1, W2, W3, U1, U3, K1

13.

Studia wywiadowcze w Polsce - nurt prawniczy (ćwiczenia)

W1, W2, W3, U1, U3, K1

14.

Studia wywiadowcze w Polsce - nurt politologiczny (ćwiczenia)

W1, W2, W3, U1, U3, K1

15.

Studia wywiadowcze w Polsce - nurt publicystyczny/"sensacyjny" (ćwiczenia)

W1, W2, W3, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, metoda
projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
- aktywność w trakcie zajęć, - zaangażowanie w dyskusję problemową, przygotowanie i prezentacja projektu, - końcowy sprawdzian pisemny

ćwiczenia

zaliczenie

wykład

zaliczenie pisemne test sprawdzający przekrojowo wiedzę

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Bezpieczeństwo w myśli i praktyce politycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.140.604f30580f495.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z wielowymiarowymi aspektami bezpieczeństwa jako naczelnej
potrzeby człowieka i grup społecznych. Bezpieczeństwo rozpatrywane jest na różnych płaszczyznach
(międzynarodowej, wewnętrznej, ekonomicznej społecznej, kulturowej, ekologicznej, informacyjnej), a rozważania
oparte są na analizie myśli politycznej, dostarczającej konceptualnych rozwiązań i praktycznych strategii
politycznych.

C2

Celem modułu jest zapoznanie studentów bezpieczeństwa narodowego z najważniejszymi nurtami myśli
politycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie bezpieczeństwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna główne nurty myśli politycznej, rozumie
właściwe im doktrynalne koncepcje państwa, prawa,
instytucji. Zna twórców idei i kształtowane na ich
fundamencie strategie polityczne, zwłaszcza związane
z zagwarantowaniem szeroko rozumianego
bezpieczeństwa narodowego.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

Posiada wiedzę o źródłach idei politycznych,
społecznych i ekonomicznych determinujących funkcje
i zadania państwa w zakresie bezpieczeństwa
politycznego, ekonomicznego, militarnego,
społecznego czy kulturowego. Rozumie znaczenie,
wpływ i oddziaływanie idei politycznych na kształt
rzeczywistości i praktyki politycznej.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

Student posiada wiedzę o konstytucyjnych
podstawach bezpieczeństwa państwa, nowych
wyzwaniach oraz źródłach i skutkach zagrożeń.
Zdobywa umiejętność antycypowania niekorzystnych
zjawisk społecznych i politycznych

BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U1

Student potraﬁ wskazać i odnaleźć ideowe
BNA_K1_U01,
fundamenty tkwiące u źródeł danej doktryny, instytucji
BNA_K1_U02
czy mechanizmów politycznych.

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

Jest zdolny do formułowania samodzielnych sądów,
a tym samym sprzyja krytycznej ocenie procesów
zachodzących we współczesnym świecie.

BNA_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

Student zdobywa umiejętność antycypowania
pewnych zjawisk społecznych i politycznych,
określania kierunku ich rozwoju czy też konieczności
ich modyﬁkacji. Wykorzystuje zatem wiedzę
teoretyczną w praktycznym działaniu.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę

K1

Student jest gotów do wykorzystania wiedzy
w formułowaniu samodzielnych ocen dotyczących
postrzegania bezpieczeństwa narodowego i wyrażania
opinii na temat potencjalnych zagrożeń

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

Jest gotów do krytycznego analizowania bieżącej
sytuacji, a także przewidywania konsekwencji
przyjętych rozwiązań.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

20

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

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.

Bezieczeństwo jako potrzeba i wartość. Istota bezpieczeństwa państwa, typologie
bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa
państwa i uwarunkowania społeczno-ekonomiczno-polityczne

W3, K1

2.

Koncepcje państwa i bezpieczeńswa w tradycji liberalnej. Główne idee i założenia
klasycznego liberalizmu i koncepcja państwa"stróża nocnego"; liberalizm
społeczny i modele "państwa dobrobytu", J. M.Keynes, interwencjonizm i New Deal W1, W2, U1, U2, K1, K2
-reakcja na kryzys i strategia F. D. Roosevelta; neoliberalna krytyka państwa
dobrobytu i etatyzmu; libertarianizm

3.

Współczesna myśl konserwatywna wobec wyzwań współczesności - geneza,
twórcy, nurty, ewolucja doktryny; neokonserwatyzm; tradycja, trwały ład
społeczny i wartość wspólnoty; współczesny konserwatyzm brytyjski (M.
Oakeshott) i strategia polityczna M. Thatcher; komunitaraińska reakcja na
nadmierny indywidualizm i odbudowa więzi społecznych

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Wokół egalitaryzmu: źródła ideowe, kierunki i przedstawiciele myśli lewicowej;
socjalizm, komunizm, socjaldemokracja, „Nowa Lewica”

W2, W3, U1, U3, K1, K2

5.

6.

7.

8.

9.

Sylabusy

Polityczne centrum - idee chrześcijańskiej demokracji; solidaryzm społeczny a
bezpieczeństwo, subsydiaryzm, personalizm, Nauczanie społeczne Kościoła.

Nacjonalizm a bezpieczeństwo. Narody i nacjonalizmy - uwarunkowania, ewolucje,
inspiracje i współczene wyzwania ("renesans" nacjonalizmów); Kondycja państwa
narodowego w zglobalizowanym swiecie a bezpieczeństwo obywateli.
Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo jednostki; Autorytaryzm a
totalitaryzm. Modele totalitarnej władzy i państwa – geneza, istota,
komparatystyka; Ideologia i praktyka totalitaryzmów XX wieku.

W obronie wolności - krytyka totalitaryzmów XX wieku; korzenie totaliatyzmu,
społeczeństwo otwarte i jego wrogowie;
Anarchizm – założenia i nurty: anarchoindywidualizm, anarchokolektywizm,
anarchokomunizm, anarchosyndykalizm, anrchokapitalizm.

W1, W2, U2, K1, K2

W2, W3, U1, U2, K2

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

W2, W3, U2, U3, K1

W2, U2, U3, K2
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Myśl polityczna wobec wyzwań współczesności (globalizacja, kryzys demokracji
liberalnej i cywilizacji zachodniej, fundamentalizmy, terroryzm, );
W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

10.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

wykład

egzamin pisemny / ustny Pozytywna ocena z ćwiczeń, egzamin

Sylabusy

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie na ocenę
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Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABWS.140.5cd55979a31ef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z pojęciami odnoszącym się do systemu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym
i ochroną granic.

C2

Zapoznanie studentów ze złożonością procesu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i ochroną granic.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

108 / 341

W1

BNA_K1_W02,
posiada wiedzę dotyczącą roli i mechanizmów
BNA_K1_W03,
zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i ochronę
BNA_K1_W04,
granic w kraju jako organizacji społeczno-politycznych
BNA_K1_W05

egzamin

W2

BNA_K1_W02,
posiada wiedzę dotyczącą roli i mechanizmów
BNA_K1_W03,
zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i ochronę
BNA_K1_W04,
granic w UE jako organizacji społeczno-politycznych
BNA_K1_W05

egzamin

W3

zna i rozumie role podmiotów i instytucji w systemie
bezpieczeństwa wewnętrznego

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

egzamin

W4

zna i rozumie role podmiotów i instytucji w systemie
ochrony granic

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

egzamin

W5

orientuje się w koncepcjach zarządzania oraz rolą
państwa jako organizacji odpowiedzialnej
za bezpieczeństwo wewnętrzne i ochronę granic

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin

U1

umie identyﬁkować problemy w zarządzaniu
systemem bezpieczeństwa wewnętrznego i ochroną
granic w dynamicznie zmieniającym się środowisku
zagrożeń

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

egzamin

U2

umie stosować instrumenty i zasady efektywnego
zarządzania systemem bezpieczeństwa wewnętrznego
i ochroną granic

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

egzamin

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

utożsamia się z mechanizmami funkcjonowania
państwa odnoszącymi się do zarządzania systemem
bezpieczeństwa wewnętrznego i ochroną granic

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do zajęć

5

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Sylabusy
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konsultacje

5

analiza problemu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i istota bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ochrony granic – składowe
systemu.

W1, W2, W5

2.

Podstawy prawne związane z systemem bezpieczeństwa wewnętrznym oraz
ochroną granic.

W1, W2, W3, W4, W5, U2

3.

Organizacja sytemu bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony granic.

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

4.

Odpowiedzialność organów administracji publicznej w aspekcie bezpieczeństwa
publicznego i ochrony granic.

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

5.

Podmioty i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ochrony granic podległość instytucjonalna, kompetencje i zakres działania.

W3, W4, U1, K1

6.

Współpraca instytucjonalna podmiotów i instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego
oraz ochrony granic w układzie międzynarodowym.

W1, W2, W5, U1, U2, K1

7.

Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego.

W3, W4, W5, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność OBOWIĄZKOWA

Sylabusy
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Wywiad i kontrwywiad
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABAWS.140.5cd5597e406e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zadaniami i funkcjami wywiadu i kontrwywiadu w państwie. To acquaint students with
the tasks and functions of intelligence and counterintelligence in the state.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu zarysu historii i współczesnego funkcjonowania wywiadu i kontrwywiadu. Transfer
of knowledge in the ﬁeld of history outline and the contemporary functioning of intelligence and
counterintelligence.

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych ze współczesnymi wyzwaniami dla służb wywiadu
i kontrwywiadu. Making the audience aware of problems related to contemporary challenges for intelligence and
counterintelligence services.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zadania i funkcje, historyczne i kulturowe
uwarunkowania oraz ewolucję służb wywiadu
i kontrwywiadu. tasks and functions as well as
historical and cultural conditions and the evolution of
intelligence and counterintelligence services.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

projekt

W2

normy i reguły prawne, organizacyjne, etyczne
i organizacyjne odnoszące się do struktur polskich
służb specjalnych i w podstawowym zakresie innych
wybranych państw. legal, organizational, ethical and
organizational norms and rules relating to the
structures of Polish secret services and, to a basic
extent, other selected countries.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

projekt

U1

wyjaśnić i opisać zagadnienia związane
z funkcjonowaniem służb wywiadu i kontrwywiadu
w systemie bezpieczeństwa państwa. explain and
describe issues related to the functioning of
intelligence and counterintelligence services in the
state security system.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

projekt

U2

dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
politycznych, ekonomicznych i kulturowych w naukach
o bezpieczeństwie oraz w pokrewnych dyscyplinach
w obszarze nauk społecznych w zakresie
funkcjonowania i ewolucji służb wywiadu
i kontrwywiadu. observe and interpret social, political,
economic and cultural phenomena in security sciences
and in related disciplines in the ﬁeld of social sciences
in the ﬁeld of the functioning and evolution of
intelligence and counterintelligence services.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

projekt

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia dyskusji na tematy trudne z zachowaniem
zasad etycznych, jest otwarty na poglądy innych.
undertaking a discussion on diﬃcult issues in line with
ethical principles, is open to the views of others.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza aktów normatywnych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Przygotowanie prac pisemnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Wprowadzenie
2. Wywiad i kontrwywiad w okresie starożytnym, średniowiecznym nowoąytnym
3. Szpiegostwo przemysłowe
1.

W1, W2, U1, U2, K1
4. Służby wywiadu i kontrwywiadu Francji, ZSRR/Rosji, Wielkiej Brytanii, Stanów
Zjednoczonych
5. Służby wywiadu i kontrwywiadu Polski o II RP do współczesności
6. Służby specjalne we współczesnym państwie demokratycznym

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt
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Przestępczość zorganizowana
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABWS.140.604f3515f25fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z aspektami działania zorganizowanych grup przestępczych w skali krajowej
i międzynarodowej;

C2

Przekazanie wiedzy nt. roli, zadna oraz organizacji organów ochrony prawnej w przeciwdziałaniu przestępczości
zorganizowanej

C3

Przekazanie wiedzy z zakresu specyﬁki metodologii badań przestępczości zorganizowanej

C4

Przekazanie studentowi gruntownej wiedzy oraz kompetencji z zakresu praktycznych i organizacyjnych aspektów
w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej

C5

Kurs dodatkowo ma na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych, prezentacji, dyskusji i badań studentów

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Posiada wszechstronną wiedzę na temat form pracy
i sposobów działania oraz środków zwalczania
przestępczości zorganizowanej

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Posiada wiedzę na temat obecnych tendencji rozwoju
współczesnej przestępczości zorganizowanej

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

Dysponuje wiedzą na temat głównych obszarów
aktywności zorganizowanych grup przestępczych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ dokonać krytycznej analizy ustawodawstwa,
studiów przypadków i publikacji naukowych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

Potraﬁ opracować zalecenia dotyczące reformy prawa
i zmian polityki odpowiednich dla danego obszaru
tematycznego.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06

zaliczenie pisemne

K1

Student potraﬁ pracować indywidualnie oraz
zespołowo nad wyznaczonymi zadaniami i tematami
związanymi ze zwalczaniem przestępczości
zorganizowanej oraz przedstawiać wyniki w formie
pisemnej i ustnej

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

Potraﬁ dokonać analizy i oceny wpływu przestępczości
zorganizowanej na porządek publiczny państw

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do sprawdzianu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Sylabusy
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rozwiązywanie zadań problemowych

5

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Podstawowe pojęcia związane ze zjawiskiem przestępczości zorganizowanej;
2. Geneza i skutki przestępczości zorganizowanej;
3. Rozmiary i klasyﬁkacja zagrożeń przestępczością zorganizowaną w Polsce w XXI
wieku;
4. Główne formy aktywności kryminalnej zorganizowanych grup przestępczych;
5. Czy nielegalny obrót towarami wysokoakcyzowymi (alkohol, papierosy)
odchodzi do lamusa?
6. Wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku VAT w obrocie międzynarodowym

1.

7. Podstawy prawne przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej; (wybrane
regulacje kodeksu karnego, regulacje karnoprocesowe, czynności operacyjnorozpoznawcze);

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

8. Zadania i organizacja organów zwalczania przestępczości zorganizowanej w
Polsce (MSWiA, ABW, Policja (w szczególności CBŚP), Straż Graniczna, KAS, CBA,
GIIF); współpraca krajowych służb mundurowych;
9. Formy pracy i sposoby działania oraz środki zwalczania przestępczości
zorganizowanej;
10. Pojęcie białego wywiadu. Jego cele, metody działania i znaczenie białego
wywiadu w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej;
11. Najnowsze zdobycze nauki i techniki w przeciwdziałaniu przestępczości
zorganizowanej;
12. Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie kursu następuje na podstawie: - kolokwium
zaliczeniowego, które odbywa się na ostatnich zajęciach.
Kolokwium składa się pytań problemowch; - aktywności podczas
zajęć w postaci brania udziału w dyskusji oraz argumentowania
swojego stanowiska. Aktywność jest punktowana każdorazowo
podczas zajęć; - dodatkowe punkty aktywności przyznawane są za
przygotowanie prezentacji;
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Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.140.6057e23eddbc7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Cele kształcenia związane są z przekazaniem Studentom wiedzy z zakresu najważniejszych aspektów
teoretycznych i praktycznych dotyczących problematyki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najważniejsze aspekty teoretyczne dotyczące polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa państwa

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie, egzamin
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W2

procesy związane z uwarunkowaniami i realizacją
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie, egzamin

W3

mechanizmy decyzyjne w kształtowaniu polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie, egzamin

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie, egzamin

BNA_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować całościowo procesy związane
z uwarunkowaniami i kształtowaniem polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania zadań merytorycznych o charakterze
teoretycznym i praktycznym, w obszarze polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Założenia teoretyczne i metodologiczne polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Uwarunkowania i założenia
kształtowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Taktyka i strategia w
realizacji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Mechanizm decyzyjny i zakres
kompetencyjny w kształtowaniu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Strategia
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Instytucjonalizacja polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa. Praktyczny wymiar realizacji polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa, na przykładzie poszczególnych państw.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie

Zaliczenie na podstawie treści ćwiczeń oraz literatury. Skala:
0-50 punktów

wykład

egzamin pisemny, egzamin

Egzamin na podstawie treści zajęć i literatury. Skala: 0-50
punktów.

Sylabusy
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Warsztat akademicki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.140.604f321ae9a20.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej warszatatu badawczego, a szczególnie zapoznanie studentów
z zasadami pisarstwa naukowego. Przedmiot ma pokazać studentom jakie należy podjąć działania w celu
przygotowania prawidłowego, dobrego tekstu naukowego, napisania pracy licencjackiej/magisterskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student wie jak wygląda warsztat badacza
problematyki bezpieczeństwa

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne
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W2

Student zna specjalistyczne wydawnictwa naukowe
(polskie i zagraniczne) z zakresu bezpieczeństwa
narodowego

BNA_K1_W01

zaliczenie pisemne

W3

Student zna zasady pisarstwa naukowego

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne

U1

Student potraﬁ poszukiwać źródeł do prowadzonych
badań, dokonywać ich selekcji i wykorzystywać
do analizy omawianej problematyki z zakresu
konﬂiktów etnicznych i wyznaniowych oraz
bezpieczeństwa kulturowego.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ prawidłowo przygotować pisemną
pracę naukową związaną z tematyką nauk
o bezpieczeństwie (na przykładzie prac poświęconych
konﬂiktom etnicznym i wyznaniowym, bezpieczeństwu
kulturowemu)

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05

zaliczenie pisemne

Student potraﬁ samodzielnie uaktualniać swoją wiedzę
dzięki umiejętności korzystania z dostępnych
materiałów, baz danych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania
swojej wiedzy specjalistycznej z zakresu
bezpieczeństwa narodowego.

BNA_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

Student jest gotów do odegrania roli doradcy
w kwestiach związanych z taką problematyką
bezpieczeństwa jak bezpieczeństwo kulturowe,
konﬂikty etniczne i wyznaniowe.

BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

analiza badań i sprawozdań

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

7

przygotowanie pracy semestralnej

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

I Etapy powstawania pracy naukowej (powstają i są modyﬁkowane w trakcie
badań nad problemem badawczym)
1. Wybór problematyki badawczej
a) temat a tytuł pracy
2. Gromadzenie źródeł – kwerenda naukowa i jej rodzaje (biblioteczna, archiwalna,
internetowe bazy informacji archiwalnej i bibliotecznej
a) sieć internetowa jako źródło informacji
b) praktyczne sprawdzenie umiejętności wykorzystywania baz danych
poszczególnych bibliotek, archiwów, instytucji naukowych, państwowych,
samorządowych, społecznych
3. Określenie przedmiotu i celu badań
1.

4. Sformułowanie problemu badawczego

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

5. Sformułowanie hipotezy
6. Metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w naukach o
bezpieczeństwie
7. zmienne i ich zastosowanie
8. Opis i uzasadnienie przyjętej konstrukcji pracy
9. Tekst właściwy (rozdziały – sposób ich eksponowania)
10 Wstęp i zakończenie - prawidłowa konstrukacja

Sylabusy
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II Uwagi techniczne i edytorskie
1. Wymogi formalne: marginesy, czcionka i jej wielkość, interlinia, wyjustowanie
tekstu, numerowanie stron
2. Przypisy
a) rodzaje przypisów
b)technika sporządzania przypisów (przypisy klasyczne i harwardzkie)
3. Bibliograﬁa załącznikowa
a) podział bibliograﬁi
b) zapis bibliograﬁczny (według polskiej normy wydawniczej ISO 690:2012 i
zasady stosowanej przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe)
2.

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

4. Styl pisarski tekstów naukowych
a) akapit (jego rola, rodzaje i zapis)
b) cytat (wykorzystanie i zapis)
c) spacje (twarde spacje i spacje po znakach interpunkcyjnych)
d) zapis imion, nazwisk, nazw organizacji i państw, stopni i tytułów
e) "szewcy", "bękarty", "samotniki"
f) kursywa i jej zastosowanie
g) zapis liczb, dat, wzorów i skrótów
h) tabele, rysunki, wykresy, aneksy
5. Poprawność językowa tekstów naukowych

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, Warsztat
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Napisanie artykułu naukowego (8 stron tesktu) wraz z aparatem
naukowym (przypisy, bibliograﬁa) z tematyki związanej z konﬂiktami
etnicznymi i wyznaniowymi lub bezpieczeństwem kulturowym. W pracy
zaliczenie pisemne
ma być wykorzystane co najmniej 20 pozycji bibiograﬁcznych z czego co
najmniej 9 w języku obcym. Praca ma być napisana zgodnie z zasadami
przedstawianymi na warsztatach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość przynajmniej jednego języka nowożytnego na poziomie pozwalającym na korzystanie z literatury w tym języku.

Sylabusy
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Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.140.5cd55a0626c72.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

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

Sylabusy

specyﬁkę regionalną Europy Wschodniej i obszarów
przyległych

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04

zaliczenie
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W2

uwarunkowania polityki bezpieczeństwa
poszczególnych krajów regionu i obszarów przyległych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie

W3

doktrynalne założenia polityki bezpieczeństwa
poszczególnych krajów regionu i obszarów przyległych

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie przygotować się do dyskusji
na przedstawione tematy

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie

U2

we współdziałaniu z grupą przedstawić fragment
omawianej problematyki, w formie prezentacji
multimedialnej na zajęciach

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie

BNA_K1_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu
problematyki bezpieczeństwa w Europie Wschodniej

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami 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

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki 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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie treści zajęć oraz zaleconej literatury.
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Regionalny kompleks bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.140.604f315465429.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z teorią Regionalnego Kompleksu Bezpieczeństwa (Regional Security Complex - RSC)

C2

Uświadomienie studentom złożoności i specyﬁki Bliskiego Wschodu jako RSC

C3

Zapoznanie studentów z charakterystycznymi cechami bliskowschodniego RSC

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

teoretyczne podstawy pojęcia RSC

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

rolę i znaczenie poszczególnych uczestników RSC

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3

podstawowe mechanizmy i zjawiska zachodzące b
bliskowschodnim RSC

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować interesy bezpieczeństwa uczestników
bliskowschodniego RSC.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

zauważyć powiązania pomiędzy współwystępującymi
w bliskowschodnim RSC zjawiskami politycznymi,
ekonomicznymi i kulturowymi

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

analizować cele i interesy zewnętrznych uczestników
bliskowschodniego RSC

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzilenego wyciągania wniosków ogólnych co
do charakteru bliskowschodniego RSC

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

1.

Teoria RSC

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Uczestnicy bliskowschodniego RSC - cele i interesy

W2, U1, U2, U3, K1

3.

Mechanizmy polityczne, społeczne i ekonomiczne zachodzące w bliskowschodnim
RSC

W3, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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4.

Relacje bliskowschodniego RSC ze światem zewnętrznym

W2, W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie odbywa się na podstawie indywidualnego projektu studenta
oraz jego udziału w dyskusji w trakcie zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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NATO - historia, struktura, działanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.140.604f31a954450.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przedstawienie historii, struktury i sposobów działania NATO.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna regionalne i globalne okoliczności powstania NATO BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
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W2

rozumie treść Traktatu Waszyngtońskiego oraz innych
dokumentów NATO

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

W3

zna poszczególne etapy rozwoju struktury i doktryny
NATO

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

W4

rozumie rolę NATO w trakcie zimnej wojny oraz
obecnie

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ odnieść wiedzę o strukturze i doktrynie NATO
do bieżących wydarzeń

BNA_K1_U01

aktywność na zajęciach

U2

potraﬁ samodzielnie przygotować się do dyskusji
na tematy związane z funkcjonowaniem NATO

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

aktywność na zajęciach

U3

potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę
funkcjonowania NATO

BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

BNA_K1_K02

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do sięgania do zróżnicowanych
i specjalistycznych źródeł

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia dydaktyczne obejmują następujące treści: struktura i historia NATO;
zaangażowanie wojskowe NATO; partnerstwa NATO oraz relacje NATO z
wybranymi państwami; wybrane szczegółowe polityki NATO.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, aktywność na zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (min. 51%) i aktywność na zajęciach
oraz zaliczenie pisemne
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Analiza dyskursu politycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.605a076397e8e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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

Sylabusy

Poprawnie posługuje się podstawową terminologią
w zakresie badań empirycznych

BNA_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
raport
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W2

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

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
raport

W3

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

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
raport

U1

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

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

Potraﬁ przygotować podstawowe narzędzia badawcze
wykorzystywane w badaniach analizy treści

BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
raport

U3

Posługuje się przedmiotowym językiem metodologii
badań społecznych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
raport

U4

Współpracuje w zespołach badawczych w celu
przeprowadzenia badań empirycznych

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozstrzyga dylematy etyczne w prowadzeniu badań
empirycznych

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
raport

K2

Ma świadomość konieczności doskonalenia wiedzy
i umiejętności w zakresie badań empirycznych

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
raport

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

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Społeczeństwo i kultura
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.5cd559fa25b2a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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W1

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

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

W2

wielość tożsamości etnicznych i narodowych

BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne,
aktywność

W3

współczesne trendy migracyjne

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne,
aktywność

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zjawiska społeczno-polityczne
z perspektywy kulturowej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

U2

zidentyﬁkować stereotypy kulturowe

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne,
aktywność

U3

zidentyﬁkować podstawowe strategie akulturacyjnointegracyjne

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne,
aktywność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikacji ponad barierami kulturowymi

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

projekt, aktywność

K2

podejmowania działań społecznych w środowisku
wielokulturowym

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

projekt, aktywność

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

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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2.

Kulturowy wymiar zmian społecznych. Postawy wobec pluralizmu kulturowego.
Współczesne trendy migracyjne

W1, W3, U1, U3, K1, K2

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Cywilizacje świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.5cd559a6b48bc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

BNA_K1_W01

zaliczenie pisemne, esej

W2

Analizuje cechy charakterystyczne cywilizacji świata

BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej

W3

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

BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizuje cechy charakterystyczne cywilizacji świata
tworząc proste wypowiedzi pisemne

BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne, esej

U2

Zna główne idee leżące u podłoża badań nad
cywilizacjami

BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dalszych, już samodzielnych
studiów

BNA_K1_K01

zaliczenie pisemne, esej

K2

Przygotowanie eseju naukowego

BNA_K1_K02

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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

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

1.
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.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie otrzymują osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z
kolokwium zaliczeniowego. Stosuje się standardową skalę ocen,
gdzie: - 0-50% odpowiedzi poprawnych – ocena niedostateczna zaliczenie pisemne, esej
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

Sylabusy
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Państwa posocjalistyczne w reﬂeksji politologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.605a08904039d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy

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

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04

prezentacja
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Student zna i rozumie cechy charakterystyczne
państw posocjalistycznych i dokonujące się
przekształcenia ustrojowe tych państw.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

prezentacja

U1

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

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

prezentacja

U2

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

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

prezentacja

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

prezentacja

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

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.

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

Sylabusy
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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:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.605a08e61236d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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W1

W2

W3

W4

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

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

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.

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza dokumentów programowych

8

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie pracy semestralnej

15

Sylabusy
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analiza źródeł historycznych

15

konsultacje

2

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Polityka historyczna i polityka pamięci - kwestie deﬁnicyjne; deﬁnicje inne, spory o
W1, W2, W3, W4, U1, K1
groby i pomniki.

2.

Niuanse polskiej polityki historycznej w XX wieku. Polityka historyczna
współczesnej Rosji, Niemiec, Ukrainy.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

3.

Polityka historyczna w innych wybranych krajach europejskich.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

4.

Polityka historyczna a polityka pamięci.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
tekst naukowy, na min. 8 str., z przypisami i
bibliograﬁą, temat uzgodniony z wykładowcą

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Analiza informacji – metody i techniki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.5cd559f88c215.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia warsztatowe: 30

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:

Sylabusy
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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.

BNA_K1_W02

projekt

W2

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

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

projekt

W3

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

BNA_K1_W03

prezentacja

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.

BNA_K1_U02

projekt

U2

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

BNA_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

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

projekt

BNA_K1_K02

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Po zakończeniu modułu student będzie gotowy
do pracy w zespole analitycznym

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

Sylabusy
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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:
burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia warsztatowe

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.5cd5596fa2fd6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

BNA_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Zna i rozumie różnorodność czynników
determinujących politykę bezpieczeństwa wybranych
państw

BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy
teoretycznej z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz
BNA_K1_U01
nauk o polityce i administracji w analizie i interpretacji
problemów w obszarze bezpieczeństwa

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy
teoretycznej w identyﬁkowaniu zagrożeń
BNA_K1_U02
bezpieczeństwa

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

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

BNA_K1_K01

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

Sylabusy
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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

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Bezpieczeństwo ekologiczne miast
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.605a0aab64d35.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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W1

Student w pełni zna i rozumie zagadnienia związane
z bezpieczeństwem ekologicznym na poziomie miast.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

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

BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dokonać analizy potencjału
bezpieczeństwa ekologicznego danego miasta.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

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

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie na ocenę

K1

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

BNA_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

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

BNA_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Przygotowanie projektu analitycznego polegającego na ocenie
zaliczenie na ocenę potencjału bezpieczeństwa ekologicznego wybranego miasta. 2.
Aktywność na zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Współczesne problemy społeczno-polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.605a0b09a6979.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów umiejętności analizy współczesnych problemów społecznopolitycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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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

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W06

zaliczenie

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U07

zaliczenie

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

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.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do uznawania różnych punktów
widzenia.

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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.

Problematyka zajęć zależy od współczesnych problemów społeczno-politycznych
w Polsce i na świecie. Ponadto tematyka zajęć zależy od zagadnień
podejmowanych przez studentów w swoich analizach dotyczących bieżących
wydarzeń.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.5cd55a025a05e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie aksjologiczne, prawne
i polityczne rudymenty Unii Europejskiej, tworzące
konteksty wspólnotowej polityki
regionalnej/spójności/strukturalnej.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie zasady, mechanizmy
i uwarunkowania polityki regionalnej/spójności oraz
funduszy europejskich.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia
związane z instytucjonalnym, strukturalnofunkcjonalnym wymiarem funkcjonowania funduszy
europejskich.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę

U1

Student potraﬁ rozpoznać znaczenie środków
europejskich dla rozwoju Unii Europejskiej jako całości
i dla państw członkowskich, oraz dla integracji
europejskiej.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student potraﬁ poruszać się w nomenklaturze unijnej
dotyczącej polityki regionalnej/spójności i funduszy
europejskich.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy na temat
funkcjonowania Unii Europejskiej i jej polityki
regionalnej/spójności.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_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.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_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

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

Sylabusy
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Treści programowe
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

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);

5.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

instrumenty inżynierii ﬁnansowej: JASPERS, JEREMIE, JESSICA;
programy związane z rozwojem współpracy terytorialnej;
instrumenty pomocy przedakcesyjnej IPA.
6.

"Logika" projektów - ćwiczenia praktyczne dot. projektów.

U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, dyskusja, metoda
projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- 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
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.5cd559fce3176.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

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

BNA_K1_W04

esej

BNA_K1_U02

prezentacja

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.

U2

Student posiada umiejętność antycypowania pewnych
zjawisk i ruchów społecznych i politycznych, określania BNA_K1_U01,
kierunku ich rozwoju czy też konieczności ich
BNA_K1_U02
modyﬁkacji.

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

K2

Student jest gotów do analizowania roli i znaczenia
ruchów społeczno - politycznych oraz argumentowania
BNA_K1_K01
zasadności aktywności w sferze publicznej, jak również
do podjęcia takiej aktywności

BNA_K1_K01

prezentacja

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

Sylabusy
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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
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie prezentacji, eseju,
projektu lub kolokwium zaliczeniowego
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Edukacja polityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.605a0bd5ad7e8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

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.

BNA_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

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

BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

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.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

projekt, raport

U2

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

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

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.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

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

BNA_K1_K03

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

Sylabusy
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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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt,
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność obowiązkowa. Aktywny udział w zajęciach: 25%.
Przygotowanie projektu grupowego lub indywidualnego:
40%. Przygotowanie raportów z zajęć
warsztatowych/praktycznych: 35%
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Monitorowanie zagrożeń
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABWS.180.6057e91491327.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami i technikami wykrywania, identyﬁkacji i pomiarów współczesnych zagrożeń.

C2

Zapoznanie studentów ze złożonością identyﬁkacji zagrożeń przy wykorzystaniu nowoczesnych technik
wspomagających podejmowanie decyzji.

C3

Zapoznanie studentów z organizacją, zadaniami i kompetencjami organów włączonych ustawowo władzy
publicznej systemu monitorowania zagrożeń.

C4

Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie modelowania i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa.

C5

Nabycie przez studentów umiejętności pracy w grupie w obszarze technicznych systemów wspomagania decyzji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metody i techniki stosowane w zakresie wykrywania,
identyﬁkacji i pomiaru zagrożeń.

BNA_K1_W02

zaliczenie na ocenę, esej

W2

zadania i kompetencje podmiotów uczestniczących
w systemie monitorowania zagrożeń.

BNA_K1_W02

zaliczenie na ocenę, esej

U1

modelować i prognozować współczesne zagrożenia
przy wykorzystaniu metod matematycznych
niezbędnych do analizy związanej
z rozprzestrzenieniem się różnego rodzaju zagrożeń.

BNA_K1_U01

zaliczenie na ocenę, esej

U2

ocenić zagrożenia ludności, środowiska naturalnego
przy wykorzystaniu nowoczesnych technik
informatycznych.

BNA_K1_U01

zaliczenie na ocenę, esej

BNA_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do pracy samodzielnej i w zespole specjalistów
w zakresie bezpieczeństwa.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

konsultacje

5

projektowanie

15

przygotowanie do egzaminu

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

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.

Metody i techniki wykrywania, identyﬁkacji i pomiarów wyróżnionych rodzajów
zagrożeń ( np.: powodziowego, pożarowego, chemicznego, radioaktywnego,
epidemiologicznego, hałasu, itd.) bezpieczeństwa ludzi i środowiska (np.:
porządku publicznego, czystości powietrza).

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Metody i techniki wykrywania, identyﬁkacji i pomiarów zagrożeń bezpieczeństwa
obiektów stacjonarnych (zarówno skupionych jak i rozproszonych: np.: dużych
obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, portów lotniczych, portów
morskich, ujęć i systemów zaopatrywania w wodę pitną aglomeracji miejskich itp.)
i mobilnych - transportu: kołowego, rurowego, wodnego i powietrznego.

W1, U1, U2, K1

3.

Identyﬁkacja zagrożeń bezpieczeństwa na podstawie zdjęć satelitarnych i
lotniczych. Detektory i urządzenia pomiarowe wyróżnionych rodzajów zagrożeń
bezpieczeństwa.

W1, W2, U1, K1

4.

Techniki i organizacja wykrywania materiałów niebezpiecznych, np.:
wybuchowych, narkotyków, radioaktywnych, itp.

W1, W2, U2, K1

5.

Organizacja monitorowania w RP: porządku i bezpieczeństwa, pożarowego,
powodziowego, czystości powietrza, chemicznego, biologicznego,
radioaktywnego, epidemiologicznego, hałasu, itd.

W2, U2, K1

6.

Modelowanie i prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa. Metody weryﬁkacji
istotności wpływu czynników uwzględniających w analizie i modelowaniu
rozprzestrzenienia się wyróżnionych rodzajów zagrożeń (np.: , powodziowego,
chemicznego, biologicznego, biologicznego, epidemiologicznego, hałasu, itd.)
bezpieczeństwa ludzi, środowiska i obiektów (porządku i bezpieczeństwa,
pożarowego, czystości powietrza, itp.).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena aktywności podczas zajęć. Ocena wykonanego modelu
zaliczenie na ocenę, esej rozprzestrzeniania się zagrożenia. Ocena opanowania materiału
nauczania będącego przedmiotem wykładu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Umiejetnośc korzystania z różnych źródeł informacji.
Znajomość podstaw prognozowania matematycznego.
Umiejetność pracy samodzielnej i w grupie.
Znajomośc oprogramowania i posługiwania sie komputerem w zakresie modelowania zagrożeń.
Umiejetność w zakresie interpretacji i przewidywania rozprzestrzeniania się zagrożeń cywilnych.

Sylabusy
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Studia nad inwigilacją
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABAWS.180.6057e820e2e5e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami studiów nad inwigilacją

C2

ukazania związku pomiędzy inwigilacją a działalnością wywiadowczą

C3

uświadomienie problematyki wpływu rozwoju technologicznego na działalność inwigilacyjną

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

przedmiot i zakres studiów nad inwigilacją

BNA_K1_W01

zaliczenie
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W2

podstawowe metody inwigilacji

BNA_K1_W03

zaliczenie

W3

rolę instytucji państwowych i pozapaństwowych
w inwigilacji

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie

W4

działalność inwigilacyjna a ochrona praw człowieka

BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

uwzględniać w analizie bezpieczeństwa narodowego
perspektywę studiów nad inwigilacją

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji na temat wpływu rozwoju technologicznego
na funkcjonowanie instytucji bezpieczeństwa
narodowego

BNA_K1_K01

projekt

K2

rozważań na temat praw człowieka w kontekście
współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

projekt

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

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.

podstawowe pojęcia studiów nad inwigilacją

W1

2.

wybrane narzędzie i systemy inwigilacji

W2, W3, W4, U1, K1, K2

3.

działalność inwigilacyjna instytucji państwowych

W2, W3, U1, K1, K2

4.

działalność inwigilacyjna podmiotów pozapaństwowych

W2, W3, U1, K1, K2

5.

inwigilacja a prawa człowieka

W4, U1, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium i aktywność na zajęciach

176 / 341

System służb specjalnych RP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABWS.180.6057e970a665c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z ujęciem systemowym problematyki polskich służb specjalnych

C2

przekazanie wiedzy z zakresu podstaw organizacyjnych służb specjalnych

C3

przekazanie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania służb specjalnych

C4

uświadomienie problematyki cywilnej kontroli nad służbami specjalnymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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podstawowe instytucje wchodzące w skład systemu
służb specjalnych RP i ich miejsce w systemie organów BNA_K1_W05
państwowych

W1

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować ustawy kompetencyjne polskich służb
specjalnych i inne akty normatywne stanowiące
podstawę prawną ich działalności

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

projekt

U2

analizować aktualne zmiany w służb specjalnych
z perspektywy systemowej

BNA_K1_U01

projekt

BNA_K1_K03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
debaty na temat miejsca i roli służb specjalnych
w Polsce

K1

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu 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.

miejsce służb specjalnych w porządku konstytucyjnym

W1, U1, U2, K1

2.

zadania służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa

W1, U1, U2, K1

3.

uprawnienia funkcjonariuszy służb specjalnych

W1, U1, U2, K1

4.

system nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium i aktywność na zajęciach
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Modi operandi służb wywiadowczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABAWS.180.5cd5597fe1dad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami działania służb wywiadowczych

C2

Zapoznanie studentów z największymi problemami związanymi z działaniem służb wywiadowczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

czynności operacyjno-rozpoznawcze realizowane przez BNA_K1_W03,
służby wywiadowcze
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne
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W2

czynności analityczno-informacyjne realizowane przez
służby wywiadowcze

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

czynności dochodzeniowo-śledcze realizowane przez
służby wywiadowcze

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W4

student potraﬁ porównywać sposoby działania różnych BNA_K1_W03,
służb wywiadowczych
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W5

student potraﬁ rozpoznać najważniejsze problemy,
z którymi mogą wiązać się działania służb
wywiadowczych

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśniać i analizować znaczenie służb
wywiadowczych dla bezpieczeństwa państwa

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

prowadzić dyskusję na temat funkcji i znaczenia służb
wywiadowczych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kompetentnego uczestnictwa w debacie publicznej
w zakresie służb wywiadowczych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Funkcje informacyjne, procesowe i operacyjne służb wywiadowczych

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

2.

Służby wywiadowcze w kontekście różnych typów zagrożeń

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

3.

Kontrowersje związane z działaniami służb wywiadowczych

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

Sylabusy
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4.

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

Służby wywiadowcze na tle różnych rozwiązań ustrojowych

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Współczesne systemy polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.180.5cb59467dddd1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

Poznanie mechanizmów ustrojowych demokratycznych i niedemokratycznych systemów politycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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BNA_K1_W01,
BNA_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W1

Student zna i rozumie zasadnicze pojęcia dotyczące
problematyki systemów politycznych.

W2

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

BNA_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3

Student zna i rozumie instytucjonalne mechanizmy
funkcjonowania systemów politycznych.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4

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

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U1

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

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student potraﬁ scharakteryzować uprawnienia
instytucji politycznych będących elementami
systemów politycznych, w szczególności w sprawach
związanych z bezpieczeństwem narodowym zarówno
na płaszczyźnie wewnętrznej, jak i międzynarodowej.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Student posiada wiedzę o funkcjonowaniu systemów
politycznych wybranych państw świata.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K1

Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w życiu publicznym jako obywatel dysponujący
pogłębioną wiedzą o systemach politycznych
i mechanizmach ustrojowych państw współczesnych.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Student jest gotów do podjęcia pracy w administracji
publicznej i specjalistycznych służbach państwowych
działających w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
15
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wykład

30

przygotowanie do egzaminu

29

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

System polityczny - problemy deﬁnicyjne; elementy składowe systemu
politycznego.

W1

2.

Instytucjonalne, funkcjonalne, strukturalne i normatywne ujęcia systemu
politycznego.

W2

3.

Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: suwerenność
narodu.

W1, W3, U1, U3, K1

4.

Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: przedstawicielstwo
polityczne.

W1, W3, U1, U3, K1

5.

Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: podział władzy.

W1, W3, U1, U3, K1

6.

Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: państwo prawa.

W1, W3, U1, U3, K1

7.

Formy rządów współczesnego państwa demokratycznego: system parlamentarnogabinetowy (wariant klasyczny, wariant premierowski, wariant kanclerski);
prezentowanie mechanizmów ustrojowych ze szczególnym uwypukleniem
problematyki bezpieczeństwa narodowego.

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

8.

Formy rządów współczesnego państwa demokratycznego: system prezydencki;
prezentowanie mechanizmów ustrojowych ze szczególnym uwypukleniem
problematyki bezpieczeństwa narodowego.

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

9.

Formy rządów współczesnego państwa demokratycznego: system półprezydencki
W1, W3, W4, U1, U2, U3,
(semiprezydencjalizm); prezentowanie mechanizmów ustrojowych ze szczególnym
U4
uwypukleniem problematyki bezpieczeństwa narodowego.

10.

Formy rządów współczesnego państwa demokratycznego: system parlamentarnokomitetowy (system rządów zgromadzenia); prezentowanie mechanizmów
ustrojowych ze szczególnym uwypukleniem problematyki bezpieczeństwa
narodowego.

Sylabusy

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4
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11.

Niedemokratyczne systemy polityczne - autorytaryzm i totalitaryzm.

W1, W3, U1, U2, U3, U4

12.

System polityczny a system partyjny i system wyborczy.

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

13.

Systemy polityczne państw anglosaskich - Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka
Brytania.

W3, W4, U1, U2, U4

14.

Systemy polityczne wybranych państw europejskich - Francja, Niemcy, Włochy,
Szwajcaria.

W3, W4, U1, U2, U4

15.

Systemy polityczne wybranych państw autorytarnych - Rosja, Chiny.

W3, W4, U1, U2, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, prezentacja

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

wykład

egzamin pisemny

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

Sylabusy
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Siły zbrojne we współczesnym świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.180.5cd5598903f9d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu strategii, taktyki, sztuki operacyjnej, doktryn wojskowych,
a także z wybranymi przykładami funkcjonowania sił zbrojnych poszczególnych państw i organizacji, oraz
aktualnymi tendencjami dotyczącymi ewolucji pola walki, uzbrojenia, doktryn militarnych oraz strony
organizacyjno - technologicznej sił zbrojnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Posiada wiedzę o najsilniejszych armiach
współczesnego świata

BNA_K1_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami
z zakresu wojskowości

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

Poprawnie posługuje się najważniejszymi teoriami
i strategiami z zakresu myśli wojskowej

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne

U3

Potraﬁ określić typy (modele), rodzaje i struktury sił
zbrojnych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U4

Analizuje czynniki warunkujące kształt i charakter sił
zbrojnych wybranych państw oraz podmiotów
niepaństwowych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U06

zaliczenie

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Właściwie interpretuje rolę i miejsce sił zbrojnych
w państwie oraz potraﬁ zidentyﬁkować rolę
i aktywność zbrojnych organizacji niepaństwowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

analiza badań i sprawozdań

20

pozyskanie danych

20

przygotowanie projektu

40

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe deﬁnicje i pojęcia z zakresu wojskowości (siły zbrojne, sztuka
operacyjna, strategia, taktyka etc.Systematyka sił zbrojnych. Siły zbrojne w
państwie demokratycznym i niedemokratycznym. Cywilna kontrola nad armią.

U1, U2, U3, U4, K1

2.

Doktryny militarne XX i XXI w.

U1, U2, U3, U4

Sylabusy
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3.

Geograﬁa współczesnych konﬂiktów zbrojnych

U1, U2, U3, U4

4.

Siły zbrojne USA

W1, U1, U2, U3, U4

5.

Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej

W1, U1, U2, U3, U4

6.

Siły zbrojne Republiki Francuskiej

W1, U1, U2, U3, U4

7.

Siły zbrojne Wielkiej Brytanii

W1, U1, U2, U3, U4

8.

Siły zbrojne RFN

W1, U1, U2, U3, U4

9.

Siły zbrojne Szwajcarii

W1, U1, U2, U3, U4

10.

Siły zbrojne wybranych państw Dalekiego i Środkowego Wschodu (ChRL, Japonia,
Indie,Pakistan, Iran i inne)

W1, U1, U2, U3, U4

11.

Siły zbrojne wybranych państw Afryki (Egipt, Algieria, Nigeria, Sudan,
DRK,Zimbabwe etc.)

W1, U1, U2, U3, U4

12.

Siły zbrojne na Bliskim Wschodzie (Syria, Izrael, Turcja, Irak, Arabia Saudyjska i
inne)

W1, U1, U2, U3, U4

13.

Siły Zbrojne wybranych państw Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Chile, Argentyna,
Wenezuela, Kuba i inne)

W1, U1, U2, U3, U4

14.

"Komercyjne" siły zbrojne - prywatyzacja bezpieczeństwa

W1, U1, U2, U3, U4

15.

Organizacje militarne fundamentalistycznych ugrupowań terrorystycznych

W1, U1, U2, U3, U4

16.

Militarna rola organizacji międzynarodowych i regionalnych. Regionalne i lokalne
sojusze wojskowe.

W1, U1, U2, U3, U4

17.

Militaryzacja przestrzeni kosmicznej - kluczowe zagadnienia (rola systemów
telekomunikacyjno - nawigacyjnych; problem kontroli wykorzystania przestrzeni;
nowe rodzaje broni etc.)

W1, U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Przygotowanie analizy wybranej kwestii związanej z programem
przedmiotu przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych (praca grupowa)

wykład

zaliczenie pisemne

Test z zakresu konstytutywnych zagadnień związanych z rolą, funkcjami i
działaniami sił zbrojnych (forma stacjonarna albo zdalna - MS Forms)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Pierwsza pomoc
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.180.5cd42592a5a01.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach zagrożenia
zdrowia i życia człowieka

C2

Zapoznanie z zasadami i metodami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

C3

Szkolenie podstawowe z zakresu BLS

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna i deﬁniuje podstawowe pojęcia z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej

BNA_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

Zna i dobiera odpowiednie metody przy udzielaniu
pierwszej pomocy przedmedycznej

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ ocenić i rozróżnić stany zagrożenia życia

BNA_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ wskazać odpowiednie sposoby udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej adekwatne
do sytuacji

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do pracy w zespole i organizowania
pierwszej pomocy przedmedycznej przy zachowaniu
ostrożności przy udzielaniu pomocy

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

wykonanie ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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.

Urazowość oraz najczęstsze przypadki wymagające udzielenia pierwszej pomocy
przedmedycznej.

W1

2.

Podstawowe procedury i zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej - łańcuch
ratunkowy.

W2, U1

3.

Wypadki - ogólne zasady postępowania na miejscu zdarzenia.

W2, U2

4.

Ogólne zasady postępowania z nieprzytomnym poszkodowanym, podstawowe
zabiegi ratujące życie.

W2, U1, U2, K1

5.

Technika zaopatrywania ran.

W2, U2, K1

Sylabusy
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6.

Udar cieplny i wstrząs – postępowanie w ramach pierwszej pomocy medycznej.

W2, U1, U2, K1

7.

Postępowanie z ciałem obcym w organizmie oraz w przypadku oparzeń i
odmrożeń w ramach pierwszej pomocy i pierwsza pomoc w zatruciach.

W2, U1, U2, K1

8.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u tonących.

W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej w formie kolokwium
zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa, ubiór luźny typu sportowego

Sylabusy
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Warsztaty badawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.180.6057ea9f439c4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem kursu jest wspólne prowadzenie badań ze studentami w oparciu o plany rzeczywistych badań
pracowników.

C2

Celem kursu jest również pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia badań
empirycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podstawowe etapy procesu badawczego

BNA_K1_W01

raport

W2

Zna wybrane metody i techniki badawcze
wykorzystywane w prowadzeniu badań w zakresie
bezpieczeństwa

BNA_K1_W01

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ wspólnie z prowadzącym oraz grupą
zaplanować, przygotować i przeprowadzić badania
empiryczne odnośnie bezpieczeństwa

BNA_K1_U03

raport, wyniki badań

U2

Potraﬁ zbierać i analizować dane w badaniach
empirycznych

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

raport, wyniki badań

U3

Potraﬁ przygotować podstawowe narzędzia badawcze
wykorzystywane w badaniach empirycznych

BNA_K1_U03

raport, wyniki badań

U4

Potraﬁ przygotować prosty raport badawczy

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

raport, wyniki badań

U5

Współpracuje w zespołach badawczych w celu
przeprowadzenia badań empirycznych

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U06

raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Ma świadomość konieczności doskonalenia wiedzy
i umiejętności w zakresie badań empirycznych

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

raport, wyniki badań

K2

Stosowania zasad etycznych w badaniach
empirycznych

BNA_K1_K04

raport, wyniki badań

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przeprowadzenie badań empirycznych

90

przygotowanie raportu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Podczas warsztatów badawczych studenci realizują projekt wraz z pracownikami
badawczo-dydaktycznymi i pod ich opieką. Szczegółowe treści zajęć są
uzgadniane każdorazowo w zależności od projektu badawczego.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest przedstawienie wyników badań
empirycznych oraz przygotowanie krótkiego raportu. Zakres i kształt
raport, wyniki badań
danych oraz raportu jest ustalany na pierwszych zajęciach przez
Prowadzącego i podawany do wiadomości studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Praktyki studenckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.180.5cd4263245c52.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie przez studenta / studentkę umiejętności zawodowych związanych z kierunkiem studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

zna specyﬁkę pracy w wybranej instytucji związanej
z kierunkiem studiów

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie
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W2

zna zasady funkcjonowania wybranej instytucji

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W05

zaliczenie

W3

zna obowiązki i uprawnienia pracownika
zatrudnionego w wybranej instytucji

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie

konfrontuje nabytą w trakcie studiów wiedzę
teoretyczną z praktycznymi wymogami przyszłej pracy
zawodowej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie

U2

nabywa kompetencje interpersonalne warunkujące
efektywne funkcjonowanie w pracy zawodowej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie

U3

zdobywa wiedzę praktyczną związaną z kierunkiem
kształcenia

BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U07

zaliczenie

stosowania zasad etycznych w pracy

BNA_K1_K04

zaliczenie

współdziała w grupie na rzecz dobra publicznego

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

K2

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści kształcenia zależne od szczegółowych wymagań i zadań stawianych przez
interesariusza zewnętrznego w ramach organizacji praktyki

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja
Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Produkty analityczne - metody i techniki pracy z informacją
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.180.5cd5597396e89.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ponadto celem kursu jest zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych do przygotowywania dokumentów
analitycznych o charakterze strategicznym.

C2

Celem jest również poznanie i przećwiczenie metod oraz technik służących do analizy megtrendów i oceny ich
wpływu na kwestie bezpieczeństwa

C3

Celem kursu jest przekazanie informacji na temat procesów, które ze względu na swój globalny charakter
wywierają i będą wywierać wpływ na przyszłość bezpieczeństwa zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak
i wewnątrzkrajowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Po zakończeniu modułu student będzie znał deﬁnicje
oraz potraﬁł opisać dynamikę głównych megatrendów

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

projekt, prezentacja

W2

Po zakończeniu modułu student będzie znał
konsekwencje dla sytuacji bezpieczeństwa
międzynarodowego wynikające z dynamiki rozwoju
megatrendów oraz ich wpływ na sytuację
bezpieczeństwa Polski

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

projekt

U1

Po zakończeniu modułu student będzie potraﬁł
opracować dokument o charakterze strategicznym
uwzględniający wpływ megatrendów

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

projekt

U2

Po zakończeniu modułu student będzie potraﬁł
za pomocą poznanych technik i metod przeanalizować
wpływ megatrendów na różne aspekty
bezpieczeństwa wewnątrzkrajowego

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

projekt

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Po zakończeniu modułu student będzie gotowy
do pracy w zespole analitycznym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

analiza i przygotowanie danych

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

analiza problemu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

I część (obejmująca od 3 do 4 spotkań): wprowadzenie do zagadnienia
megatrendów

W1, W2

2.

II część (obejmująca od 3 do 4 spotkań) warsztaty z wykorzystaniem technik
analitycznych

U1, U2

3.

III część (od 7 do 9 spotkań) część analityczna poświęcona analizie wybranych
megatrendów

U1, U2, K1

4.

IV omówienie zadanej publikacji

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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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Siły zbrojne USA, Rosji i ChRL – analiza porównawcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.180.604f489186c39.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami strategii bezpieczeństwa Rosji, USA i Chin

C2

Uświadomienie studentom na roli czynnika militarnego w strategiach bezpieczeństwa Rosji, Chin i USA

C3

Przedstawienie struktury organizacyjnej sił zbrojnych Rosji, Chin i USA

C4

Przedstawienie zdolności bojowych poszczególnych rodzajów sił zbrojnych Rosji, Chin i USA

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Znaczenie czynnika militarnego w strategiach
bezpieczeństwa państw

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

Strategiczne i operacyjne uwarunkowania działania sił
zbrojnych Rosji, USA i Chin

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3

Podstawowe wyznaczniki zdolności bojowej sił
zbrojnych USA, Chin i Rosji

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować ograniczenia funkcjonowania sił zbrojnych
USA, Rosji i Chin

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

ocenić zdolność sił zbrojnych USA, Rosji i Chin
do wykonania określonych misji

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

w sposób w sposób twórczy i kompleksowo porównać
siły zbrojne Rosji, Chin i USA względem określonych
kryteriów

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębionej dyskusji na temat sił zbrojnych USA, Rosji
i Chin

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami 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

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.

Siły zbrojne jako instrument strategii bezpieczeństwa państwa

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Siły zbrojne Chin, Rosji i USA - organizacja, uzbrojenie

W3, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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3.

Siły zbrojne Chin, Rosji i USA - doktryna i praktyka operacyjna

W2, U1, U2, U3, K1

4.

Siły zbrojne Chin, Rosji i USA - porównanie zdolności bojowych w ramach różnych
typów operacji

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

zaliczenie odbywa się na podstawie indywidualnych projektów
przedstawianych przez studentów oraz ich działu w dyskusji na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Technologiczny wymiar bezpieczeństwa w XXI w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.180.604f48dae424e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wprowadzenie do zagadnień relacji między techniką i technologią a bezpieczeństwem narodowym
i międzynarodowym

C2

przegląd współczesnych technik i technologii bezpieczeństwa

C3

prezentacja i analiza różnorodnych zastosowań nowoczesnych technologii konwencjonalnych oraz osiągnięć
robotyki, sztucznej inteligencji, neurobiologii i neuroinżynierii, bioelektroniki, genetyki i genomiki

C4

omówienie konsekwencji społecznych i etycznych wdrażania wybranych rozwiązań w sferze bezpieczeństwa

C5

pobudzenie krytycznych studiów nad literaturą przedmiotu i samodzielnych poszukiwań

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

205 / 341

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

najważniejsze systemy i rozwiązania technologiczne
w sferze bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

główne tendencje i trendy w rozwoju i wdrażaniu
nowych technologii bezpieczeństwa

BNA_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

dylematy etyczne i ryzyko wiążące się z wdrażaniem
nowych technologii w sferze wojskowej
i bezpieczeństwa

BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować rolę technologii we współczesnych
systemach bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

krytycznie omówić najważniejsze innowacje,
rozwiązania i trendy rozwojowe w sferze technologii
obronnych, militarnych i bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

analizować wpływ rozwoju naukowo-technicznego
na politykę obronną państw i metody zapewniania
bezpieczeństwa międzynarodowego, narodowego
i krajowego

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego i twórczego myślenia

BNA_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

kompetentnej prezentacji treści i ich oryginalnej
naukowej analizy

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Technika-technologia-wojna-bezpieczeństwo; 11/9 i paradygmat zarządzania
ryzykiem; ponowoczensy Panoptikon: technologie obserwacji i nadzoru; implanty i
czipy; technologie bezpieczeństwa granic; systemy obrony przeciwrakietowej;
bezpieczeństwo na orbicie okołoziemskiej; robotyzacja; broń nieśmiercionośna;
potencjalne zastosowania neurobiologii i neuroinżynierii oraz genetyki i genomiki;
problemy i dylematy społeczne i etyczne; bezpieczeństwo technologii
bezpieczeństwa

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę końcową kursu składa się (1) aktywność i znajomość
tekstów, (2) przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz
karty pracy (handoutu). Obowiązkowa obecność. Dopuszczalne
dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Każda nadprogramowa
zaliczana w formie eseju (na temat uzgodniony z prowadzącym).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs ma formę konwersatorium. Wymagane jest zapoznanie się z zaproponowaną do poszczególnych spotkań literaturą,
przygotowanie do dyskusji i aktywny w niej udział oraz przygotowanie i przedstawienie prezentacji.

Sylabusy
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Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych państwach
Europy Środkowej i Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.605a183a5eb0b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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W1

rozumie relacje między koncepcjami politycznymi,
a praktyczną stroną ich realizacji

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

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

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

U1

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

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

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

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

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

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test jednokrotnego wyboru + pytanie opisowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Kino polskie jako kino polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.605a188988ec0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji i ich
związki z problemami bezpieczeństwa na różnych
poziomach

BNA_K1_W04

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

BNA_K1_U02

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

BNA_K1_K01

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ umiejętnie selekcjonować
i wykorzystywać źródła oraz informacje, dokonywać
ich syntezy oraz krytycznej analizy ze szczególnym
uwzględnieniem analizy treści audiowizualnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści, kierując się przy tym
koniecznością stałego i samodzielnego uaktualniania
wiedzy i umiejętności w świetle dostępnych informacji,
obserwowanych zjawisk i na podstawie nowych
sytuacji

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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)
1.

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.

W1, U1, K1

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 polskoruska (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)
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Problem żydowski w Polsce w XX w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.5cd559abc03f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zaznajomienie studentów z kwestią narastających konﬂiktów polsko-żydowskich, ich złożonymi przyczynami oraz
rolą, jaką odgrywali w społeczeństwie polskim, zarówno polityczną, jak i kulturową. Złożony wpływ na polskie
społeczeństwo i jego życie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna genezę kolonizacji żydowskiej w Polsce.

BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne
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W2

Zna początki i przyczyny ruchu syjonistycznego
w Europie oraz na ziemiach polskich, a także początki
innych żydowskich nurtów politycznych.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

Potraﬁ wymienić przyczyny nastrojów antysemickich
w Polsce.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

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.

BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

zaliczenie pisemne

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”).

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06

zaliczenie pisemne

Student potraﬁ zaprezentować szeroki wachlarz
informacji na temat niesienia przez Polaków pomocy
Żydom w czasie ostatniej wojny.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest świadom różnych źródeł polskiej kultury
i traktuje je wszystkie jako ważne; potraﬁ dyskutować
na temat ich pochodzenia, posiada wiedzę oraz
umiejętność obalania mitów krążących wokół
mniejszości żydowskiej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza i przygotowanie danych

15

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie pracy dyplomowej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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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, U2, K1

2.

Kształtowanie się postaw antypolskich wśród społeczności żydowskiej oraz
podobnie antyżydowskich wśród niektórych polskich nurtów politycznych, a
zwłaszcza Narodowej Demokracji w początkach XX wieku.

W2, W3, W4, U1, U2, K1

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, K1

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, U1, U2, K1

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

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.

W2, W3, W4, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
student winien napisać pracę zaliczeniową (min. 8 str.), z przypisami i
bibliograﬁą, na uzgodniony temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku. Historia i współczesność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.605a19937d948.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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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.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

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

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

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

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06,
BNA_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.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

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.

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

Sylabusy
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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 konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
tekst zaliczeniowy na min. 8 str., z przypisami i bibliograﬁą, temat
uzgodniony z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Polityka bezpieczeństwa Polski po 1989 r.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.605a19f1850ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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W1

Student rozumie kierunek ewolucji polityki
bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2

Student zna najważniejsze reformy polityki
bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

Student rozumie złożoność polityki bezpieczeństwa
Polski po 1989 r.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Nacjonalizm – historia i współczesność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.605a1a312a51c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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W1

zjawisko nacjonalizmów

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

esej, prezentacja

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

esej, prezentacja

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozróżniać różne typy nacjonalizmów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia dyskusji dotyczącej zagadnień związanych
z nacjonalizmami

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

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.

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, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Problemy wielokulturowości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.5cd559f98cd6d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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W1

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

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2

Rozumie społeczne uwarunkowania i następstwa
zjawiska wielokulturowości

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

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

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

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

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

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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
zaliczenie pisemne
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

Sylabusy
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Islam w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.5cd559fcc08fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest ukazanie roli i znaczenia islamu w stosunkach międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna podstawowe prawdy wiary islamskiej.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej
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W2

Zna relacje religii do prawa pozytywnego w państwie
islamskim.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W3

Zna historię muzułmanów polskich.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W4

Zna rolę jaką odgrywa religia w wybranych państwach
muzułmańskich.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W5

Zna najważniejsze nurty ideologiczne
we współczesnym islamie.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

U1

Potraﬁ posługiwać się pojęciami: demokracja islamska, BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
rewolucja islamska, socjalizm islamski,
BNA_K1_U05
fundamentalizm islamski.

zaliczenie pisemne, esej

U2

Potraﬁ zanalizować problem, jakim jest koncepcja
jihadu w islamie.

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

U3

Potraﬁ rozróżnić islam modernistyczny
od fundamentalistycznego

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Filary islamu i obowiązki muzułmanina.
2. Szyici i Sunnici
3. Fundamentalizm a modernizm.
4. Turcja,
5. Iran.

1.

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

6. Pakistan
7. Palestyna
8. Islam na ziemiach polskich.
9. Jihad jako koncepcja wojny i jako walka wewnętrzna - dążenie do
samodoskonalenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca zaliczeniowa lub egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.5cd559fd11605.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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W1

Ma podstawową wiedzę politologiczną o relacjach
między strukturami i podmiotami stosunków
międzynarodowych w skali regionalnej i globalnej

BNA_K1_W01

zaliczenie pisemne

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące
we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do podjęcia współpracy w grupie i ma
świadomość nieustannego porzeszania zdobytej
wiedzy

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny składa się z dwóch otwartych pytań. Czas trwania
egzaminu 30 min. Ocena na podstawie standardowej skali ocen.

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

Sylabusy
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Rywalizacja wielkich mocarstw: aspekty globalne i regionalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.605a1b20c2b22.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy

236 / 341

W1

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

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

W2

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

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

U1

przedstawić analizę problematyki rywalizacji wielkich
mocarstw w ujęciu historycznym i współczesnym

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

U2

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

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotowania projektu na temat wybranych aspektów
politycznych, ekonomicznych lub wojskowych
BNA_K1_K01
rywalizacji wielkich mocarstw

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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6.

Rywalizacja mocarstw z perspektywy wyzwań dla porządku międzynarodowego

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna na zadany temat
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Ameryka Łacińska we współczesnym świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.605a1b6615b35.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy

czynniki wpływające na pozycję regionu Ameryki
Łacińskiej w stosunkach międzynarodowych

BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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W2

główne wyzwania polityczne, gospodarcze i społeczne
dotyczące mieszkańców regionu Ameryki Łacińskiej

BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

najważniejsze aktualne wydarzenia dotyczące regionu
Ameryki Łacińskiej i jego mieszkańców

BNA_K1_W02

zaliczenie na ocenę

U1

zebrać oraz dokonać selekcji informacji na temat
bieżących wydarzeń i zjawisk zachodzących w regionie BNA_K1_U02
Ameryki Łacińskiej oraz dokonać ich wstępnej analizy

zaliczenie na ocenę

U2

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

BNA_K1_U02

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

Przygotowywanie projektów

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czynniki wpływające na pozycję regionu Ameryki Łacińskiej w stosunkach
międzynarodowych w XXI wieku

W1, U2, K1

2.

Współpraca polityczna i gospodarcza z innymi regionami świata (bieżące kwestie)

W3, U1, K1

3.

Miejsce i rola Brazylii w regionie i na arenie międzynarodowej

W2, U1, K1

4.

Aktualna sytuacja polityczna i gospodarcza w wybranych państwach regionu

W3, U1, K1

5.

Aktualne wyzwania polityczne, gospodarcze, społeczne stojące przed
mieszkańcami regionu i sposoby przeciwdziania

W2, U2, K1

6.

Perspektywy rozwoju wybranych państw i regionu w najbliższych dekadach

W1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Design thinking
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.5cab068443703.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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W1

Student zauważa złożoność problemów i wyzwań
stojących przed podmiotami działającymi w obszarze
bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rozpoznać istotę problemów
w perspektywie potrzeb wszystkich interesariuszy

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

projekt

U2

Student rozumie dynamikę konﬂiktów i dylematów
pojawiających się w otoczeniu zewnętrznym
i wewnętrznym podmiotów działających w obszarze
bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

projekt

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

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03

projekt

K2

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

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

analiza badań i sprawozdań

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Design Thinking - myślenie projektowe jako metoda projektowania produktu lub
usługi oraz rozwiązywania problemu

W1

Sylabusy

243 / 341

2.

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

W1, U1, 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, U2, 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)

W1, 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
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie 60% punktów za pracę na zajęciach i 40% za przyjęcie
rozwiązania przez zleceniodawcę.
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Globalizacja i regionalizacja bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.6057ec5f48c4e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznianie studentów ze strukturą i dynamiką globalizacji i regionalizacji w kontekście
bezpieczeństwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna terminologię i zjawiska wynikające z procesów
zachodzących w globalizacji i regionalizacji

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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W2

Deﬁniuje ogólnoświatowe płaszczyzny oddziaływania
i poziomy zależności wynikające działania różnych
podmiotów stosunków międzynarodowch

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

Rozumie i wyjaśnia ewolucję i skutki procesów
globalnych oraz regionalnych

BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Opisuje typy, funkcje, formy i podmioty procesów
regionalnej integracji i globalizacji

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

Samodzielnie prognozuje rozwój skutków
wynikających z uwarunkowań międzynarodowych

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3

Analizuje współzależności zachodzące w ramach
globalizacji i regionalizacji

BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Podejmuje dyskusje na tematy związane z różnymi
wymiarami i implikacjami stosunków
międzynarodowych kształtując postawy i więzi
społeczne związane z rolą procesów globalizacji
i regionalizacji dla bezpieczeństwa

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

30

analiza badań i sprawozdań

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne Zaliczenie pisemne z zagadnień poruszanych na ćwiczeniach

wykład

egzamin pisemny

Sylabusy

Egzamin pisemny z zagadnień poruszanych na wykładach
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Współdziałanie służb i organów wywiadowczych RP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABAWS.1100.5cd5597f5529e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs obejmuje przede wszystkim problematykę relacji pomiędzy polskimi służbami specjalnymi (Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu
Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego). Poza tym poświęcony jest ich relacjom z innymi instytucjami
uprawnionymi do zbierania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji niejawnych: Policji, Straży
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej i Biura Nadzoru
Wewnętrznego. Omówione zostaną także organy administracji publicznej odpowiedzialne za koordynację działań
tych służb oraz za nadzór i kontrolę nad nimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

relacje pomiędzy polskimi służbami specjalnymi

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W2

relacje pomiędzy polskimi służbami specjalnymi
a innymi instytucjami prowadzącymi czynności
operacyjno-rozpoznawcze

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W3

instrumenty nadzoru i kontroli w zakresie czynności
operacyjno-rozpoznawczych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W4

instrumenty koordynacji działań służb i organów
wywiadowczych RP

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wytłumaczyć charakter relacji pomiędzy służbą
policyjną a specjalną

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U2

wyjaśnić, na czym polegają problemy związane
z koordynacją działania służb i organów
wywiadowczych RP

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U3

analizować przepisy kompetencyjne dotyczące
współdziałania służb

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

BNA_K1_K02

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prowadzenia dyskusji na trudne i kontrowersyjne
tematy z zachowaniem zasad etycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

relacje pomiędzy wywiadem a kontrwywiadem

W1, W4, U2, K1

2.

relacje pomiędzy wywiadem a kontrwywiadem wojskowym

W1, W3, W4, U2, K1

3.

relacje pomiędzy "cywilnymi" a wojskowymi służbami specjalnymi

W1, W3, W4, U2, K1

4.

współpraca służb specjalnych i policyjnych

W2, U1, U2, K1

5.

instrumenty nadzoru i kontroli - władza wykonawcza i ustawodawcza

W3, W4, U2, K1

6.

instrumenty nadzoru i kontroli - władza sądownicza

W3, W4, U2, K1

7.

instrumenty koordynacji

W2, W4, U1, U2, K1

8.

współdziałanie w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej

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

9.

współdziałanie w zakresie zwalczania terroryzmu

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

10.

współdziałanie w zakresie zwalczania korupcji

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

11.

współdziałanie w zakresie zwalczania przemytu i przestępstw gospodarczych

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

12.

współdziałanie w zakresie ochrony osób i obiektów

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

13.

współdziałanie w zakresie zwalczania szpiegostwa

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

kolokwium

wykład

egzamin pisemny / ustny

egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Bezpieczeństwo jednostki, jednostka w bezpieczeństwie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABWS.1100.6057ef2082697.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z koncepcją bezpieczeństwa ludzkiego oraz możliwościami zastosowania
tej koncepcji do badania współczesnych sytuacji kryzysowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

ma podstawową wiedzę o teoretycznych
i praktycznych aspektach bezpieczeństwa ludzkiego

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

projekt, raport
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W2

posiada wiedzę o czynnikach, uwarunkowaniach
i systemach normatywnych kształtujących
współczesne bezpieczeństwo ludzkie

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

projekt, raport

W3

zna i rozumie funkcjonowanie podmiotów i instytucji
bezpieczeństwa ludzkiego w kontekście politycznym,
organizacyjnym, prawnym i etycznym

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

projekt, raport

U1

BNA_K1_U01,
potraﬁ analizować wybrane przypadki ilustrujące
BNA_K1_U02,
bezpieczeństwo ludzkie i powiązać ich istotę z teoriami
BNA_K1_U03

projekt, raport

U2

posiada praktyczną umiejętność diagnozowania
i prognozowania procesów zachodzących
w stosunkach międzynarodowych w kontekście
bezpieczeństwa ludzkiego

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

projekt, raport

U3

potraﬁ na podstawie poznanych teorii i koncepcji
przygotować raport analityczny prezentujący stan
bezpieczeństwa ludzkiego

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

projekt, raport

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do opracowywania i realizowania w sposób
twórczy i kompleksowy projektów dotyczących
rozpoznania i diagnozowania problemów
bezpieczeństwa ludzkiego z wykorzystaniem zdobytej
wiedzy oraz uzyskanych kompetencji
wielokulturowych,

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie raportu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

252 / 341

Kurs obejmuje następujące treści programowe: historia koncepcji bezpieczeństwa
ludzkiego; deﬁnicje i konceptualizacje bezpieczeństwa ludzkiego;
instytucjonalizacja bezpieczeństwa ludzkiego; interwencja humanitarna i
odpowiedzialność za ochronę; bezpieczeństwo osobiste; bezpieczeństwo
ekonomiczne i ubóstwo; bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowotne;
bezpieczeństwo ekologiczne; bezpieczeństwo ludzkie w cyberprzestrzeni.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach, projekt grupowy zakończony
pisemnym raportem
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Służby wywiadowcze wybranych państw świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABAWS.1100.6057efdf240ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyﬁką działania służb wywiadowczych Chin.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Ma podstawową wiedzę i zna podstawową
terminologię z zakresu nauk o bezpieczeństwie
i o polityce i administracji oraz potraﬁ określić jej
miejsce w obrębie nauk społecznych.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03

zaliczenie ustne
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W2

Potraﬁ deﬁniować główne pojęcia dotyczące polityki
Chin w obszarze bezpieczeństwa.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie ustne

W3

Ma pogłębioną wiedzą dotyczącą metod i technik
badawczych oraz narzędzi stosowanych w obszarze
bezpieczeństwa.

BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie ustne

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie ustne

BNA_K1_K01

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada umiejętność analizowania i prognozowania
założeń związanych z realizacją polityki w obszarze
bezpieczeństwa przez Chiny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
spełniając rolę moderatora lub konsultanta w dyskusji
dotyczącej polityki Chin w obszarze bezpieczeństwa.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Transformacja służb wywiadowczych w Chinach w ujęciu historycznym.

W1, W2, U1

2.

Służby wywiadowcze w systemie aparatu władzy państwowej w Chinach.

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Podstawowe zadania, metody i techniki działania chińskich służb specjalnych.

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Wywiad gospodarczy i szpiegostwo przemysłowe Chin.

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Wykorzystanie technologii informatycznych przez Chiny.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy

255 / 341

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Służby policyjne RP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABWS.1100.6057eede84dae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie pozycji i roli służb policyjnych w systemie bezpieczeństwa Polski. Przekazywane
treści obejmują zagadnienia historyczne, prawnicze, politologiczne i socjologiczne. Omawiane będą zarówno
instytucje działające aktualnie, jak i instytucje historyczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

pozycję systemową polskich służb policyjnych

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne
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W2

ewolucję polskich służb policyjnych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

uwarunkowania ewolucji polskich służb policyjnych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W4

zadania i kompetencje funkcjonariuszy polskich służb
policyjnych

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować wydarzenia i procesy dotyczące polskich
służb policyjnych przy użyciu aparatu nauk
społecznych

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

rozpoznawać problemy i i kontrowersje związane
z działaniami polskich służb policyjnych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne

U3

wytłumaczyć relacje pomiędzy polskimi służbami
policyjnych a innymi instytucjami

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia merytorycznej dyskusji na tematy trudne
i kontrowersyjne z zachowaniem zasad etycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Zajęcia wprowadzające. Deﬁnicja służb policyjnych, system służb policyjnych

W1, U1

2.

Ewolucja polskich służb policyjnych, od lat 80. do czasów obecnych

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Sylabusy

258 / 341

3.

Zadania, kompetencje i funkcje w systemie bezpieczeństwa państwa
poszczególnych służb

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

4.

Nadzór nad działaniem służb policyjnych. Problemy i kontrowersje

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

5.

Uprawnienia funkcjonariuszy polskich służb policyjnych

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

6.

Uprawnienia funkcjonariuszy polskich służb policyjnych: orzecznictwo Trybunału
Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego

W1, W4, U1, U2, U3, K1

7.

Uprawnienia funkcjonariuszy polskich służb policyjnych: analiza przypadków
trudnych

W1, W4, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

egzamin

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.5cd5598b52808.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z szeroko pojętą problematyką cyberbezpieczeństwa. Omówione
zostaną m. in. formy rywalizacji i współpracy państw w cyberprzestrzeni, polityka cyberbezpieczeństwa
wybranych państw, bezpieczeństwo danych osobowych, rodzaje cyberzagrożeń, problematyka rozróżnienia
ataków cybernetycznych, prawne aspekty cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwo w erze wielkich zbiorów danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

największe współczesne zagrożenia i wyzwania
cyberbezpieczeństwa

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

W2

rodzaje ataków w cyberprzestrzeni oraz problem ich
rozróżniania

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

prawne regulacje bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
BNA_K1_W03
a także międzynarodowe polityki cyberbezpieczeństwa

zaliczenie na ocenę,
projekt

W4

problematykę bezpieczeństwa danych osobowych
w cyberprzestrzeni

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

U1

BNA_K1_U01,
wyszukiwać, obserwować oraz właściwie interpretować
BNA_K1_U02,
informacje na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

wskazać najważniejsze wyzwania
cyberbezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

dokonać krytycznej analizy modelowych rozwiązań
strategii cyberbezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnego uczestniczenia w naukowej debacie nt.
cyberbezpieczeństwa

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

analiza problemu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie pracy semestralnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

W ramach wykładu orać ćwiczeń omówione zostaną m. in. takie zagadnienia jak:
- bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – historia cyberprzestrzeni i prognozy
przyszłości cyberprzestrzeni, deﬁnicja zagrożeń cybernetycznych, problem
rozróżnienia ataków cybernetycznych,
- bezpieczeństwo w erze Big Data – konsekwencje analizy wielkich zbiorów
danych, możliwe naruszenia prawa do prywatności, prawo do bycia zapomnianym,
bezpieczeństwo danych osobowych, RODO/GDPR w praktyce,
- wojna w cyberprzestrzeni – problem atrybucji ataku cybernetycznego, prawne
aspekty wojny w cyberprzestrzeni, kontrowersje na temat możliwości prowadzenia
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
wojny w cyberprzestrzeni,
U3, K1
- rewolucja IT w kontekście militarnym - przyszłość Internetu, nowy
„cybernetyczny” żołnierz, IoT, sztuczna inteligencja, Big Data, AR na użytek
wojska,
- cyberprzestrzeń jako wymiar rywalizacji państw (Chiny, USA, UE, NATO…) –
wywiad cybernetyczny, rywalizacja gospodarcza/wywiad gospodarczy, Internet
jako narzędzie propagandy.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia części ćwiczeniowej jest aktywny udział w
zajęciach Punktacja: dst: 51 55 dst+: 56 65 db: 66 76 db+: 77 87 bdb: 88
100 Dopuszczalna jest jedna nieobecność

ćwiczenia

projekt

wykład

Zajęcia mają formę wykładu konwersatoryjnego. Na ocenę końcową
zaliczenie na ocenę składają się: ocena z ćwiczeń (30 proc.) + przygotowanie do zajęć i udział
w dyskusji (30 proc.) + praca zaliczeniowa pisemna (40 proc.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1300.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna podstawową terminologię stosowaną w badaniach
z zakresu zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz
pokrewnych dyscyplin w obszarze nauk społecznych

BNA_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

zna metody i techniki badawcze stosowane w naukach
o bezpieczeństwie oraz pokrewnych dyscyplinach
w obszarze nauk społecznych

BNA_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W3

zna wymagania stawiane pracom dyplomowym
w INPiSM

BNA_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W4

posiada wiedzę z zakresu ochrony własności
intelektualnej

BNA_K1_W06

zaliczenie na ocenę

U1

interpretuje zjawiska z różnych obszarów nauk
o bezpieczeństwie oraz pokrewnych dyscyplin
w obszarze nauk społecznych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ stosować wybrane podejścia badawcze oraz
teorie naukowe z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz BNA_K1_U03
pokrewnych dyscyplin w obszarze nauk społecznych

zaliczenie na ocenę

U3

posługuje się właściwymi narzędziami i metodami
badań z zakresu nauk społecznych w celu
przeprowadzenia badań własnych

BNA_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

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U5

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

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myśli w sposób samodzielny, krytyczny i twórczy

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

jest świadomy konieczności etycznego postępowania
w trakcie pisania pracy dyplomowej

BNA_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

264 / 341

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

analiza i przygotowanie danych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Sformułowanie problemu badawczego pracy dyplomowej, struktury pracy
oraz wstępnej bibliograﬁi

Semestr 6
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Złożenie do obrony zaakceptowanej przez Promotora pracy dyplomowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Taktyka kryminalistyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.5cac67d0ccb1e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu nauki o policji

C2

przekazanie wiedzy z zakresu taktyki kryminalistycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

przedmiot i zakres kryminalistyki

BNA_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

ogólną teorię nauki o śledztwie

BNA_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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W3

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

ocenić działalność organów ścigania z punktu widzenia BNA_K1_U01,
aktualnych ustaleń nauki o policji
BNA_K1_U02

zaliczenie na ocenę

podstawowe zagadnienia taktyki kryminalnej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w dyskusji na temat węzłowych
problemów kryminalistyki

BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K2

rozważania zagadnień z zakresu bezpieczeństwa
narodowego w oparciu o dorobek kryminalistyki

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie do sprawdzianów

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.

przedmiot i zakres kryminalistyki

W1, W2, W3, K1, K2

2.

pierwsze informacje o przestępstwie

W2, W3, U1, K1, K2

3.

oględziny

W3, U1, K1, K2

4.

teoretyczne podstawy śledztwa

W2, W3, U1, K1, K2

5.

przesłuchanie i okazanie

W3, U1, K1, K2

6.

czynności operacyjno-rozpoznawcze

W3, U1, K1, K2

7.

przetwarzanie informacji kryminalnych

W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,

Sylabusy
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analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium i aktywność na zajęciach

269 / 341

Komunikowanie strategiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.5cd5596aa13db.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami komunikacji prowadzonej przez władze,
w ramach realizowania strategii państw.

C2

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania wybranych podmiotów publicznych,
prowadzących działalność komunikacyjną jako wsparcie dla realizowanych strategii.

C3

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu sposobów budowania przemówień przywódców
politycznych, mających na celu komunikowanie strategii państwowych.

C4

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z teorii komunikowania społecznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu
komunikacji strategicznej państw i innych organizacji.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

raport, przygotowanie na
zajęcia, aktywny udział w
zajęciach

W2

Student zna i rozumie reguły komunikacji strategicznej
prowadzonej w formach dyplomacji publicznej
BNA_K1_W01
i propagandy.

przygotowanie na
zajęcia, aktywny udział w
zajęciach

W3

Student zna i rozumie podstawowe zasady
konstruowania wypowiedzi publicznych służących
komunikowaniu strategii państwa.

BNA_K1_W02

projekt, przygotowanie
na zajęcia, aktywny
udział w zajęciach

U1

Student potraﬁ identyﬁkować i analizować działania
i zjawiska składające się na komunikację strategiczną.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

projekt, raport,
przygotowanie na
zajęcia, aktywny udział w
zajęciach

U2

Student potraﬁ analizować i oceniać komunikację
strategiczną prowadzoną przez liderów politycznych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

projekt, przygotowanie
na zajęcia, aktywny
udział w zajęciach

U3

Student potraﬁ analizować funkcjonowanie podmiotów
publicznych w zakresie ich działalności
komunikacyjnej.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

raport, przygotowanie na
zajęcia, aktywny udział w
zajęciach

BNA_K1_K03

projekt, raport,
przygotowanie na
zajęcia, aktywny udział w
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do samodzielnego
przygotowywania analiz zjawisk komunikowania
strategicznego na podstawowym poziomie
i w omawianym w ramach przedmiotu zakresie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie raportu

5

analiza problemu

10

przygotowanie referatu

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie do zagadnień komunikacji społecznej.

W1, U1

2.

2. Komunikowanie strategiczne w państwie.

W1, U1

3.

3. Komunikowanie strategiczne w działalności sił zbrojnych.

W1, U1, U3

4.

4. NATO StratCom.

W1

5.

5. Dyplomacja publiczna i komunikowanie strategiczne.

W2, U1, U2, U3

6.

6. Propaganda w komunikowaniu strategicznym - media jako narzędzia.

W2, U1, U2, U3

7.

7. Media jako aktorzy komunikacyjni i czynniki interweniujące w procesach
realizowania strategii państw.

W1, U1

8.

8. (A1-raport) Komunikowanie publiczne (strategiczne) wybranych podmiotów, w
tym organizacji - w analizach studentów (wg instrukcji) (możliwe 1 lub więcej
spotkań do zrealizowania tego zagadnienia).

W1, U1, U2, U3, K1

9.

9. Komunikowanie strategiczne przywódców państw w sytuacjach kryzysowych case studies.

W3, U1, U2, U3, K1

10.

10. Komunikowanie strategiczne przywódców państw w sytuacjach konﬂiktów
zbrojnych - case studies.

W3, U1, U2, U3, K1

11.

11. (A2-analiza, referat) Komunikowanie strategiczne przywódców państw wybrane aspekty w analizach studentów (wg instrukcji) (możliwe 1 lub więcej
spotkań do zrealizowania tego zagadnienia).

W3, U1, U2, U3, K1

12.

12. Wybrane inne aspekty komunikacji strategicznej (np. operacje informacyjne,
dezinformacyjne, w cyberprzestrzeni, psychologiczne).

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Sylabusy

272 / 341

Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, raport,
przygotowanie na
zajęcia, aktywny udział
w zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu. 1. Obecność na zajęciach. 2.
Przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach. 3. Ocena
merytoryczna przygotowanych i zaprezentowanych na zajęciach
prac (A1-raport, A2-analiza, referat ) - prace mogą być wykonywane
indywidualnie lub w niewielkich zespołach, w zależności od
liczebności grup i decyzji prowadzącego w tym zakresie. Sposób
oceniania będzie dostosowany do liczby autorów analiz 4. Możliwe
inne metody sprawdzenia nabycia wiedzy - krótkie kolokwia
pisemne kub ustne (szczególnie w przypadkach nieprzygotowania
na zajęcia). Warunki dopuszczenia do zaliczenia. 1. Obecność na
minimum połowie zajęć. 2. Usprawiedliwienie i odpracowanie
nieobecności (jeśli 2 i więcej). Niezależnie od nieobecności student
musi wykonać wszystkie zalecone zadania (analizy).
Odpracowywanie nieobecności polega na przestudiowaniu
dodatkowych tekstów przewodnich lub na dodatkowych zadaniach
pisemnych.
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Zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.5cd5598384535.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem konwersatorium „Zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce” jest przybliżenie studentom zróżnicowanego
charakteru pojawiających się w XXI wieku najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa na kontynencie
afrykańskim. Analiza prowadzona będzie w kontekście regionalnym oraz szerszym kontekście globalnym,
z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie procesy polityczne, społeczne
i gospodarcze determinujące zagrożenia
bezpieczeństwa w Afryce.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

projekt, aktywność na
zajęciach

W2

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

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

projekt, aktywność na
zajęciach

W3

Student zna i rozróżnia czynniki wpływające
na poszczególne zagrożenia bezpieczeństwa
na kontynencie afrykańskim.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

projekt, aktywność na
zajęciach

U1

Student potraﬁ omówić w sposób analityczny wybrane
zagrożenie bezpieczeństwa w Afryce w oparciu
o zdobytą na zajęciach wiedzę oraz samodzielnie
wyszukiwaną literaturę.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

projekt

U2

Student potraﬁ przeanalizować zmieniającą się rolę
odgrywaną przez państwa afrykańskie w systemie
bezpieczeństwa międzynarodowego.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

projekt, aktywność na
zajęciach

U3

Student potraﬁ przygotować się (indywidualnie
i grupowo) do wzięcia aktywnego udziału w brytyjskiej
debacie parlamentarnej (British Parliamentary
Debate).

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06

projekt

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

projekt, aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest w stanie formułować i publicznie
przedstawiać formułowane przez siebie argumenty,
jak również odpowiadać na ewentualną krytykę
w trakcie dyskusji na zajęciach oraz organizowanej
na koniec kursu debaty.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie projektu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Koniec XX i początek XXI wieku zbiegł się z pojawieniem się nowych zagrożeń
bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim, których konsekwencje obserwowane
są nie tylko na poziomie danego państwa czy regionu, ale również w wymiarze
globalnym. Kryzysy państwowości, terroryzm, piractwo, przemyt ludzi i
narkotyków, czy cyberprzestępczość to tylko niektóre z nowych wyzwań w
dziedzinie bezpieczeństwa, przed którymi stanęły państwa afrykańskie,
jednocześnie wciąż borykając się z zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak, m.
in. konﬂikty zbrojne, klęski żywiołowe czy kryzysy humanitarne.
W czasie trwania kursu najważniejsze zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce
zostaną poddane analizie w kontekście regionalnym oraz szerszym kontekście
globalnym, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych. Omówione zostaną
również podjęte próby zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie
afrykańskim. Podczas odbywających się na zajęciach dyskusji studenci będą
zachęcani do formułowania własnych wniosków i aktywnego szukania nowych
rozwiązań dla przedstawianych problemów. Część zagadnień zostanie omówiona z
wykorzystaniem metody studium przypadku (case study).
1.
1. Historyczny kontekst zagrożeń bezpieczeństwa w Afryce; 2. Problem państw
upadłych/dysfunkcyjnych – przyczyny, przejawy, konsekwencje; 3. Konﬂikty
etniczne i wojny domowe w państwach afrykańskich; 4. Konﬂikty
międzypaństwowe w Afryce; 5. Terroryzm międzynarodowy i fundamentalizm
islamski (działalność m.in. Al-Kaidy, Al-Shabaab i Boko Haram, konsekwencje
Arabskiej Wiosny); 6. Piractwo i zagrożenia bezpieczeństwa morskiego; 7.
Najważniejsze afrykańskie instytucje bezpieczeństwa; 8. Transnarodowa
przestępczość zorganizowana (międzynarodowy handel bronią i ludźmi, przemyt
narkotyków, cyberprzestępczość); 9. Problemy społeczeństw pokonﬂiktowych –
wyzwania procesu budowania pokoju; 10. Zagrożenia demograﬁczne (wysoki
przyrost naturalny, migracje, uchodźcy); 11. Zagrożenia związane ze
środowiskiem naturalnym (klęski żywiołowe, ekologiczne, zmiany klimatyczne,
„klątwa surowcowa”, land grabbing, bezpieczeństwo energetyczne); 12. Kryzysy
żywnościowe, problem dostępu do wody pitnej, AIDS/HIV, zagrożenia
epidemiologiczne; 13. Zaangażowanie aktorów międzynarodowych w
przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa w Afryce (aspekt polityczny,
militarny i ekonomiczny)

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, aktywność na
zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach
oraz przygotowaniu i udziale w brytyjskiej debacie parlamentarnej
(British Parliamentary Style), na którą poświęcone zostaną jedne z
ostatnich zajęć. Aktywność studentów będzie oceniana
każdorazowo. Przygotowanie i udział w debacie jest swoistym
projektem, w który zaangażowani zostaną wszyscy uczestnicy
zajęć. Warunkiem klasyﬁkacji studenta jest jego obecność na
zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Organizacja i funkcjonowanie wielonarodowych misji i operacji wojskowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.6057ede0b030b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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 międzynarodowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

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
politycznych i wojskowych oraz sposobach ich
wykorzystania we współczesnych stosunkach
międzynarodowych

BNA_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Posiada wiedzę na temat instytucji i struktur, a także
norm i reguł organizacyjnych kształtujących
współczesne międzynarodowe stosunki polityczne
i militarne

BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji
współczesnych zjawisk związanych z politycznymi
i militarnymi aspektami stosunków międzynarodowych

BNA_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Posiada podstawową umiejętność rozumienia
i analizowania mechanizmów interwencji, reagowania
kryzysowego i stabilizacji w wymiarze
międzynarodowym

BNA_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K1

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy
i umiejętności w zakresie międzynarodowych
stosunków politycznych i militarnych do działania
w zespole i uczestniczenia w procesach decyzyjnych,
przewidując skutki tych decyzji

BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Potraﬁ uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę
i umiejętności dotyczące międzynarodowego wymiaru
stosunków politycznych i wojskowych w dalszych
etapach kształcenia

BNA_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

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

1.

Wielonarodowe misje i operacje wojskowe – aparat pojęciowy

W1, U2, K1

Sylabusy
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2.

Uwarunkowania organizacji i prowadzenia wielonarodowych misji i operacji
wojskowych

W1, U2, K1

3.

Konﬂikty zbrojne jako zagrożenia bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym
i narodowym

W1, U2, K1

4.

Rodzaje i sposoby działań na rzecz wsparcia pokoju

W1, U1, K1

5.

Misje i operacje z wykorzystaniem komponentów wojskowych jako środek
reagowania kryzysowego

W1, U1, K1

6.

Organizacja wielonarodowych misji i operacji wojskowych

W2, U2, K1

7.

Sposoby wykonywania zadań w wielonarodowych misjach i operacjach
wojskowych

W1, U1, K1

8.

Zasady użycia siły

W2, U2, K1

9.

Misje wojskowe - geneza i rozwój

W1, U1, K1

10.

Funkcjonowanie wielonarodowych misji wojskowych – wybrane przykłady

W2, U2, K1

11.

Wielonarodowe operacje wojskowe, pokojowe i stabilizacyjne – geneza i rozwój

W1, U1, K2

12.

Organizacja i funkcjonowanie wielonarodowych operacji wojskowych pod
auspicjami ONZ

W1, U1, K1

13.

Organizacja i funkcjonowanie wielonarodowych operacji wojskowych pod
dowództwem NATO

W2, U2, K1

14.

Organizacja i funkcjonowanie wielonarodowych operacji wojskowych pod
przywództwem UE

W2, U2, K1

15.

Perspektywy funkcjonowania i rozwoju wielonarodowych misji i operacji
wojskowych

W1, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
student zna terminologię stosowaną w naukach o bezpieczeństwie
student ma podstawową wiedzę na temat historycznych, politycznych, społecznych i militarnych uwarunkowań oraz
ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i miedzynarodowym

Sylabusy

279 / 341

Theoretical and Practical Dilemmas of Contemporary Politics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.5cd5597894f68.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

student zna i rozumie społeczno-polityczne problemy
współczesnego świata

BNA_K1_W02

esej
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W2

Student zna i rozumie teoretyczne uzasadnienia
działań politycznych.

BNA_K1_W03

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ sformułować własną analizę
wybranego zagadnienia polityczno-społecznego.

BNA_K1_U01

esej

U2

Student potraﬁ dostrzegać związki przyczynowo
skutkowe politycznych zjawisk, także tych oddalonych
od siebie pod względem czasowym.

BNA_K1_U04

esej

U3

Student potraﬁ ująć swoje przemyślenia
w skondensowanej formie wykazując się dyscypliną
myślenia.

BNA_K1_U03

esej

BNA_K1_K01

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do napisania przykładowo opinii,
ekspertyzy na zadany temat.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie ekspertyzy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kryzys potęgi amerykańskiej, Kryzys Europy, Rosja a Zachód, Wzrost potęgi Chin,
Kryzys ukraiński a Rosja i Zachód, Terroryzm, Kryzys migracyjny, Zagrożenia dla
demokracji liberalnej, Bieżące zagadnienia polityczne.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, przygotowywanie i prezentowanie analiz
politycznych, udział w dyskusjach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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Violence in international relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.605a145475c12.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

zna typy przemocy w stosunkach międzynarodowych

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
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W2

zna teorie tłumaczące występowanie przemocy
w stosunkach międzynarodowych

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

W3

zna przypadki występowania różnych typów przemocy
w stosunkach międzynarodowych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

U1

potraﬁ wyrażać własne opinie na temat zjawisk
przemocy w stosunkach międzynarodowych, przy
jednoczesnym zachowaniu zasad obiektywności
i uczciwości w badaniach naukowych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05

aktywność na zajęciach

U2

potraﬁ wykorzystać posiadaną wiedzę o teoriach
dotyczących przemocy do analizy konkretnych zjawisk

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U05

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

U3

posiada umiejętność prawidłowego stosowania
terminologii dotyczącej przemocy w stosunkach
międzynarodowych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U05

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do uznawania różnych punktów widzenia
oraz interpretacji zjawisk przemocy w stosunkach
międzynarodowych

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

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, aktywność na zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (min. 51%) i aktywność na zajęciach
oraz zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Język angielski na poziomie B1 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR))

Sylabusy
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Современный мир: вызовы и проблемы
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.605a14b3a5581.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

problematykę nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie
i stosunków międzynarodowych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie
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W2

problematykę uwarunkowań i czynników
kształtujących stosunki międzynarodowe, a także
wyzwań i problemów współczesnego świata

BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie

W3

problematykę porządku międzynarodowego
współczesnego świata, a także jego wyzwań
i problemów

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U06

zaliczenie

BNA_K1_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

interpretować i analizować najważniejsze procesy
związane ze współczesnym porządkiem
międzynarodowym, a także wyzwaniami i problemami
współczesnego świata

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

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

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie treści zajęć oraz zaleconej literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Komunikatywna znajomość języka rosyjskiego, B1/B2

Sylabusy
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Asia-Paciﬁc in World Politics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.5cd559fb89fce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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W1

basic issues of international relations in the AsiaPaciﬁc region, as well as their theoretical background

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

IR participants and current events in the Asia-Paciﬁc
Region

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

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

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

do basic research, critically analyze and synthesize
information

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

discuss regional issues based on research

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

present knowledge based opinions, exchange them,
defend his thesis during discussion

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U05

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

debate his opinions during classes understanding
diﬀerences in worldviews

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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.

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

1.
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).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Academic English
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.5cac67db1406e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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

Sylabusy

słownictwo umożliwiające opisywanie zjawisk
politycznych

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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W2

specjalistyczne słownictwo z zakresu nauk
politycznych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim właściwym dla
nauk o polityce

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

dyskutować o ważnych zagadnieniach politycznych,
społecznych i kulturowych współczesnego świata

BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

czytać ze zrozumieniem oraz interpretować wybrane
informacje na temat zjawisk politycznych

BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U07

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania w języku angielskim dyskusji
o zjawiskach politycznych

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

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obowiązkowy udział w zajęciach; aktywny udział w zajęciach -znajomość
wymaganych tekstów; kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+

Sylabusy
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Transatlantycka wspólnota wywiadowcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABAWS.1200.6057f3361e740.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie podłoża, uwarunkowań i funkcjonowania transatlantyckiej wspólnoty bezpieczeństwa

C2

Charakterystyka podstaw prawno-organizacyjnych i uwarunkowań politycznych wspólnoty wywiadowczej USA
oraz współpracy wywiadowczej w Unii Europejskiej

C3

Omówienie mechanizmów, metod i technik wywiadowczych stosowanych przez wspólnotę wywiadowczą USA
i państwa UE

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu
transatlantyckiej współpracy wywiadowczej oraz jej
ramy prawno-polityczne

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie

W2

Posiada wiedzę nt. ewolucji transatlantyckiej
współpracy wywiadowczej oraz jego poszczególnych
aktorów

BNA_K1_W03

zaliczenie

W3

Posiada wiedzę nt. uwarunkowań wewnętrznych
i międzynarodowych transatlantyckiej współpracy
wywiadowczej

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie

U1

Potraﬁ analizować i prognozować wydarzenia i procesy BNA_K1_U01,
dotyczące transatlantyckiej współpracy wywiadowczej BNA_K1_U02

zaliczenie

U2

Potraﬁ wyszukiwać informacje, krytycznie je
analizować i syntetyzować wiedzę dotyczącą
transatlantyckiej współpracy wywiadowczej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do prezentowania i uzasadnienia poglądów
dotyczących skutków transatlantyckiej współpracy
wywiadowczej dla bezpieczeństwa międzynarodowego

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do sprawdzianu

15

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.

Istota wywiadu i jego miejsce we współpracy transatlantyckiej

W3, K1

Sylabusy
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2.

Podłoże, uwarunkowania i ewolucja transatlantyckiej wspólnoty wywiadowczej.

W2

3.

Rozwój transatlantyckiej współpracy wywiadowczej po 11 września 2001 r.

W2, U2, K1

4.

Geneza i ewolucja wspólnoty wywiadowczej USA.

W3, U1

5.

Reforma i współczesna struktura wspólnoty wywiadowczej USA.

W1

6.

Podłoże, ramy prawno-polityczne i rozwój współpracy wywiadowczej w Unii
Europejskiej.

W1, W3, U1

7.

Obszary, instytucje i struktury wywiadowcze w UE.

W1, W2, U2

8.

Instytucje, struktury i podmioty wywiadowcze w NATO.

W1, W2, U2

9.

Cykl wywiadowczy w ramach transatlantyckiej wspólnoty wywiadowczej.

U1, U2, K1

10.

Pozyskiwanie danych wywiadowczych w ramach transatlantyckiej wspólnoty
wywiadowczej.

U1, U2

11.

Analiza informacji i produkty wywiadowcze.

W3, U2, K1

12.

Konsumenci produktów wywiadowczych.

W3, U2

13.

Nadzór nad działaniami wywiadowczymi w ramach wspólnoty transatlantyckiej.

W3, U1, K1

14.

Perspektywy rozwoju transatlantyckiej współpracy wywiadowczej.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
- aktywność w trakcie zajęć – 30%; - pisemny sprawdzian – 40%; - praca
analityczna na zadany temat – 30%.
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Polski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABWS.1200.5cd5598ca760e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z systemowym podejściem do wymiaru sprawiedliwości

C2

omówienie elementów systemu, w którym „wejście do systemu” stanowi popełnienie przestępstwa, a „wyjście
z systemu” wykonanie kary

C3

uświadomienie problematyki relacji między wieloma instytucjami wymiaru sprawiedliwości i konsekwencji ich
wzajemnych powiązań

C4

określenie statusu jednostki na każdym etapie procesu karnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady ustrojowe polskiego wymiaru sprawiedliwości

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2

najważniejsze problemy polskiej polityki kryminalnej
w kształtowaniu wymiaru sprawiedliwości

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

W3

organizację i funkcjonowanie instytucji wymiaru
sprawiedliwości - znaczenie poszczególnych
elementów systemu

BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

U1

ocenić i zinterpretować w ujęciu systemowym
zagadnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości,
dostrzegając w analizie złożoność relacji
organizacyjno-funkcjonalnych pomiędzy
poszczególnymi elementami systemu

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne

U2

dostrzec konsekwencje formułowanych postulatów
polityki kryminalnej na jedną z podstawowych funkcji
państwa – wymierzanie sprawiedliwości

BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne

U3

powiązać problematykę systemu wymiaru
sprawiedliwości z prawami człowieka

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceny zmian w wymiarze sprawiedliwości opierając
swoją ocenę o tezy z literatury fachowej i z ekspertyz

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie pisemne

K2

wieloaspektowej oceny źródeł pomyłek sądowych

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

15

analiza problemu

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

naczelne zasady procesu karnego

W1, W2, U1, K1

2.

dowody w procesie karnym

W3, U2, U3, K1, K2

3.

środki przymusu

W3, U1, U2, U3, K1

4.

postępowanie przygotowawcze

W3, U1, K1

5.

postępowanie główne i apelacyjne

W3, U1, K1

6.

postępowanie wykonawcze

W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium i aktywność na zajęciach
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CYBERINT – działania wywiadowcze w cyberprzestrzeni
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABAWS.1200.5cd5597ee78f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przekazaniem wiedzy na temat specyﬁki działań wywiadowczych w cyberprzestrzeni.

C2

Celem jest również poznanie specyﬁki działań CYBERINT prowadzonych przez wybrane państwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie wyzwania związane z procesem
prowadzenia działań wywiadowczych
w cyberprzestrzeni, w tym zagadnienia związane
z etycznym wymiarem CYBERINT.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna specyﬁkę działań wywiadowczych
wybranych państw w cyberprzestrzeni.

BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

prezentacja

BNA_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przeanalizować incydent CYBERINT
w oparciu o jawne źródła informacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Studenci gotowi są do podejmowania współpracy
w ramach zespołu w celu wykonania wskazanych
zadań.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

wykład

10

analiza i przygotowanie danych

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Wprowadzenie do problematyki CYBERINT.

W1

2.

Cyberprzestrzeń jako wyzwanie dla wspólnot wywiadowczych.

W1, W2

3.

Wywiad wybranych państw a cyberprzestrzeń.

W2, U1, K1

4.

Cyber Threat Intelligence.

W1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, prezentacja Aktywność na zajęciach, prezentacja oraz kolokwium.

wykład

zaliczenie na ocenę

Sylabusy

Praca pisemna.
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Geopolityczne konteksty bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.604f30a4f32b1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie z głównymi kategoriami geopolityki i geostrategii w kontekście bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego oraz wskazanie głównych tendencji rozwojowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Podstawowe deﬁnicje i pojęcia z zakresu geopolityki
i geostrategii

BNA_K1_W01

egzamin pisemny
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W2

Klasyczne i poźnonowoczesne teorie i podejścia
badawcze geopolityki w kontekście państwa oraz
systemu międzynarodowego, w tym podsystemów
bezpieczeństwa

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Stosować kategorie analityczne związane z teorią
geopolityki i geostrategią w odniesieniu
do konkretnego problemu związanego
z bezpieczeństwem międzynarodowym

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

BNA_K1_U01,
Selekcjonować i kategoryzować dane i informacje
BNA_K1_U02,
celem tworzenia prognoz związanych
BNA_K1_U04,
z bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym
BNA_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Pracy analitycznej indywidualnej lub grupowej
z wykorzystaniem aparatu pojęciowo - analitycznego
opartego na wielodyscyplinarnym podejściu do sfery
bezpieczeństwa

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie

K2

Podejmowania wyzwań z zakresu analizy
i decydowania związanych z funkcjonowaniem
państwa w otoczeniu międzynarodowym

BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

analiza badań i sprawozdań

15

przygotowanie ekspertyzy

40

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kontekst 1: Geopolityka w późnonowoczesnym świecie - adekwatność deﬁnicji i
pojęć.

W1, W2

2.

Kontekst 2: Rola ewolucji środowiska geograﬁcznego w kształtowaniu warunków
bezpieczeństwa.

W1, W2, U1

3.

Kontekst 3: Geopolityczne "opus magnum" - państwo i "hard - power" na tle
porównawczym.

W2, U1, U2

4.

Kontekst 4: Siła cywilizacji, kultury i wiedzy - soft- i smart - power w analizie
geopolitycznej.

W2, U1, U2

5.

Kontekst 5: Szacowanie potęgi - badanie projekcji siły: rola potęgonomii i badań
potęgometrycznych.

U1, U2, K1

6.

Kontekst 6: Przestrzenne struktury geopolityczne: od perspektywy
makrosystemowej do sfery mikrostruktur.

U1, U2, K1

7.

Kontekst 7: Bezpieczeństwo przestrzeni kosmicznej i cyfrowej - nowe wymiary
analizy czy ostateczna bariera dla geopolityki?

W1, W2, U1, U2

8.

Kontekst 8: Geopolityka, geostrategia a polityka zagraniczna i bezpieczeństwa analiza geopolityczna i jej znaczenie dla racji stanu.

U1, U2, K1, K2

9.

Świadomość geopolityczna - geopolityka popularna w kształtowaniu postaw
społecznych związanych z bezpieczeństwem.

U1, U2, K1, K2

10.

Kontekst 10: Geopolityka - instrument sterowania świadomością? (podejście
krytyczne).

U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Indywidualna lub grupowa praca o charakterze analitycznym

wykład

egzamin pisemny

Egzamin w formie hybrydowej:testowo - opisowej, przeprowadzany
stacjonarnie albo zdalnie (MS Forms)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu geograﬁi politycznej, historii stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI XXI w.

Sylabusy
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Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABWS.1200.6057f2c1ef8ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie ewolucji współpracy oraz ram prawno-instytucjonalnych polityki bezpieczeństwa wewnętrznego
Unii Europejskiej

C2

Omówienie zasad, metod i mechanizmów współpracy między państwami członkowskimi oraz instytucjami
i agencjami UE w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego

C3

Zaprezentowanie głównych obszarów polityki bezpieczeństwa wewnętrznego UE

C4

Wskazanie na uwarunkowania, ograniczenia i perspektywy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa
wewnętrznego UE

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Posiada wiedzę na temat norm i reguł prawnych oraz
organizacyjnych kształtujących instytucje i struktury
bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne

W2

Posiada podstawową wiedzę o zarządzaniu
bezpieczeństwem wewnętrznym Unii Europejskiej

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

Identyﬁkuje uwarunkowania kulturowe i społeczne
współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa
wewnętrznego Unii Europejskiej

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

U1

Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji
współczesnych zjawisk społecznych, politycznych,
ekonomicznych i kulturowych kształtujących
bezpieczeństwo wewnętrzne UE

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

Potraﬁ przeanalizować role i zachowania aktorów
narodowych i międzynarodowych w kontekście
bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest przygotowany do przewidywania, przeciwdziałania
i likwidacji skutków zagrożeń dla bezpieczeństwa
wewnętrznego UE

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

308 / 341

1.

Współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości przed powstaniem Unii
Europejskiej: początki współpracy policyjnej i sądowej; powstanie i działalność
MKPK/MOPK/Interpol; „laboratoria” współpracy na płaszczyźnie bezpieczeństwa
wewnętrznego (Kraje nordyckie, Beneluks, Wielka Brytania i Irlandia; Grupa Trevi;
Schengen.

W1, U2

2.

Ewolucja prawno-traktatowych postanowień dotyczących współpracy w zakresie
bezpieczeństwa wewnętrznych UE: deklaracje dołączone do Jednolitego Aktu
Europejskiego; III ﬁlar UE po Maastricht; reforma III ﬁlaru w Tratacie
Amsterdamskim; Traktat z Pruem; postanowienia Traktatu z Lizbony

W1, U2

3.

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE: strategiczne wytyczne polityki
bezpieczeństwa wewnętrznego UE; Europejska Strategia Bezpieczeństwa z 2003
r.; Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE z 2010 r. – analiza treści; „Pięć
kroków” – dokument wykonawczy z 2010 r.; cykl polityczny w walce z groźną i
zorganizowaną przestępczością; Europejska Agenda Bezpieczeństwa z 2015 r.;
Unia Bezpieczeństwa; Strategia Unii Bezpieczeństwa

W1, U2

4.

Kompetencje instytucji UE w zakresie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego:
uprawnienia Rady Europejskiej, Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego,
Trybunału Sprawiedliwości; rola COSI; struktura organów pomocniczych Rady;
kompetencje parlamentów narodowych.

W1, U2

5.

Współpraca policyjna i rola Europolu: geneza Europolu; cele, zadania i
kompetencje Europolu; System Informacyjny Europolu; Centrum ds.
Cyberprzestępczości; analityczne pliki robocze; przykłady działań podejmowanych
przez Europol.

W2, U2, K1

6.

Strategia antyterrorystyczna UE: współpraca antyterrorystyczna w latach 70. I 80.
XX w.; sieć BdL i wymiana informacji; dokument z Palma de Mallorca; współpraca
antyterrorystyczna po 11 września 2001 r.; pakiet strategii antyterrorystycznych z
2005 r. i ich wdrażanie; instytucje i organy współpracy antyterrorystycznej w UE.

W1, W3, U2, K1

7.

Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Walka z narkomanią
oraz produkcją, przemytem i handlem narkotykami, a także z przestępczością
ﬁnansową i praniem pieniędzy.

W2, W3, U1, K1

8.

Schengen i instytucje współpracy transgranicznej: geneza Schengen; główne
postanowienia konwencji wykonawczej Schengen; pościg transgraniczny;
obserwacja transgraniczna; nadzór niejawny i dostawa kontrolowana; wspólne
centra współpracy policyjnej i celnej.

W2, U1, U2

9.

Ochrona i kontrola granic jako element polityki bezpieczeństwa wewnętrznego:
rozprzestrzenienie zagrożeń transgranicznych; zintegrowany system zarządzania
granicami zewnętrznymi UE; instytucje współpracy na granicach zewnętrznych
(Frontex, RABITs, europejskie zespoły straży granicznych); system nadzoru granic
zewnętrznych Eurosur; koncepcja „inteligentnych granic”.

W1, W2, U2

10.

Współpraca wywiadowcza w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego UE:
elementy analizy wywiadowczej w pracy agencji EU; rola IntCenu; SIAC; rola
SatCenu.

W1, U2

11.

Współpraca sądowa w sprawach karnych: problematyka transgranicznego
ścigania karnego; wzajemne uznawanie decyzji sądowych; zagadnienie
ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania; europejski nakaz
dochodzeniowy; wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze; Eurojust; Europejski
Urząd Prokuratora Publicznego

W1, U2

12.

Współpraca transatlantycka w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego
(homeland security): początki współpracy między USA i krajami Europy
Zachodniej; współpraca w przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu i przemytu
narkotyków pod koniec XX w.; zacieśnienie współpracy po 11 września 2001 r.;
główne instrumenty współpracy (ekstradycja, wzajemna pomoc prawna, wymiana
danych osobowych PNR, program śledzenia transakcji ﬁnansowych SWIFT/TFTP)

W2, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne kolokwium końcowe obejmującego całość treści przedmiotu
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Przywództwo w polityce bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.6057f10583204.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie teorii, koncepcji, modeli, form i ról dotyczących przywództwa w polityce bezpieczeństwa.

C2

Wyjaśnienie związków i zależności między modelem przywództwa a skutecznością polityki bezpieczństwa oraz
efektywnością zarządzania bezpieczeństwem.

C3

Nakreślenie cech osobowości przywódczej w instytucjach bezpieczeństwa.

C4

Przedstawienie możliwości wykorzystania wiedzy o przywództwie w kształtowaniu kariery zawodowej i ścieżek
awansu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna teorie, koncepcje, modele, formy i role dotyczące
przywództwa w polityce bezpieczeństwa.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
egzamin

W2

Posiada usystematyzowaną wiedzę o modelach
przywództwa i cechach przywódcy.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ określić związki między przywództwem
a skutecznością polityki bezpieczeństwa oraz
efektywnością zarządzania bezpieczeństwem.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U2

Potraﬁ wykorzystać wiedzę o przywództwie
do kształtowania własnej kariery osobistej
i zawodowej.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U07

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów do funkcjonowania w polityce
bezpieczeństwa kierując się normami prawnymi
i etycznymi oraz odpowiedzialnością społeczną
cechującymi działania przywódcy.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy semestralnej

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podstawowe pojęcia dotyczące przywództwa i ich deﬁnicje

W1, U2

2.

Historyczne modele i koncepcje przywództwa (Platon, Machiavelli, Le Bon, Weber)

W2, U1

3.

Współczesne teorie i modele przywództwa (Kane, Northouse, Fiedler, Brown,
Kellerman)

W1, U1

4.

Kulturowe, etyczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania przywództwa

W1, U1

5.

Ustrojowe uwarunkowania przywództwa

W1, W2, U1, K1

6.

Typy i kategorie przywództwa

W1, U2, K1

7.

Strategiczny wymiar przywództwa

W1, U1

8.

Organizacyjny wymiar przywództwa

W1, U1

9.

Kluczowe cechy i kompetencje przywódcy

W2, U1, U2, K1

10.

Innowacyjność i kreatywność w działaniach lidera

W2, U1, U2, K1

11.

Kreowanie wizerunku i komunikowanie strategiczne

W2, U1, U2, K1

12.

Dowodzenie w instytucjach bezpieczeństwa narodowego

W1, U1

13.

Sztuka i praktyka dowodzenia

W1, U2

14.

Funkcje, zasady i wymogi dowodzenia w systemie bezpieczeństwa narodowego i
sojuszniczego

W1, U1

15.

Pułapki i patologie przywództwa: wodzostwo, narcyzm, despotyzm

U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

- aktywność w czasie ćwiczeń - zadanie projektowe

wykład

egzamin

egzamin pisemny

Sylabusy
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Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych państwach
Europy Środkowej i Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.5cd559ab999de.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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W1

relacje między koncepcjami politycznymi,
a praktyczną stroną ich realizacji

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

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

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

U1

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

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

analizuje przyczyny, przebieg i skutki głównych
wydarzeń politycznych w państwach Europy
Środkowej i Wschodniej, potraﬁ wskazać na ich
ewentualne uwarunkowania historyczne

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

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

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test jednokrotnego wyboru + pytanie opisowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.5cd55a0685c62.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest omówienie najważniejszych i najbardziej aktualnych pozamilitarnych aspektów
bezpieczeństwa oraz skutków zagrożeń nimi wywołanych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawy teoretyczne związane z badaniem
bezpieczeństwa międzynarodowego

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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W2

pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa oraz
konsekwencje tych zagrożeń

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3

współzależności bezpieczeństwa międzynarodowego

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W4

główne procesy polityczne przebiegające w systemie
międzynarodowym

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić rzetelną kwerendę bibliograﬁczną
w zakresie pozamilitarnych aspektów bezpieczeństwa

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

pracować w zespole, wyszukiwać informacje,
dokonywać rzetelnej oceny z perspektywy ich
obiektywności. We współpracy zespołowej potraﬁ
przygotować projekt i przedstawić go szerszej
publiczności

BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizy wydarzeń międzynarodowych pod kątem
aktualnych bądź przyszłych zagrożeń

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

10

przygotowanie do zajęć

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przykładowe zagadnienia omawiane podczas zajęć to:
1. Ewolucja problematyki bezpieczeństwa. Zagadnienia konﬂiktu asymetrycznego
i i niemilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa
2. Ludzki wymiar bezpieczeństwa (Human Security). Bezpieczeństwo społeczne
2. Problem ubóstwa. Wpływ ubóstwa na konﬂikt, wpływ konﬂiktów na ubóstwo
3. Dobrobyt atrybutem bezpieczeństwa? Istota „buntu oburzonych”
4. Problem upadku i tworzenia państw. Państwa upadające/ słabe i ich wpływ na
bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe. Współczesny separatyzm:
perspektywa prawna i politologiczna.
5. Migracje międzynarodowe- „szansa czy zagrożenie” dla współczesnych
społeczeństw?
6. Bezpieczeństwo energetyczne. Uwarunkowania surowcowo-energetycznego
wymiaru bezpieczeństwa ekonomicznego. Międzynarodowe spory o zasoby
energetyczne - przykłady
7. Współczesny wymiar terroryzmu międzynarodowego.
8. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. Rodzaje cyberzagrożeń. Deﬁniowanie
cybersiły. Prawne i instytucjonalne wyzwania cyberbezpieczeństwa
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.

1.

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

Ze względu na dynamikę analizowanych zagadnień, podana lista tematów może
się zmienić. Szczegółowy sylabus zajęć zostanie przesłany do studentów
najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia będą składały się z trzech komponentów: 1) wykładowego 2)
dyskusyjnego (konwersatoryjnego) 3) warsztatowego (prezentacja/case
study) Zaliczenie przedmiotu na podstawie: 1) aktywności podczas zajęć
zaliczenie na ocenę wykazującej zapoznanie się z zadanymi przez prowadzącego materiałami
i publikacjami 2) przygotowanie projektu zespołowego na jeden z
zaproponowanych przez prowadzącego tematów i jego prezentacja
podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Operacje i siły specjalne w Polsce i na świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.5cd5597080268.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zna historię operacji specjalnych na bazie wybranych przykładów.

C2

Student rozumie struktury dowodzenia, specyﬁkę, odmienność organizacyjną i kulturową sił specjalnych
w odniesieniu do innych rodzajów sił zbrojnych

C3

Student rozumie znaczenie sił specjalnych i operacji specjalnych dla poziomu bezpieczeństwa państwa zarówno
w aspekcie wewnętrznym jak i w odniesieniu do wyzwań i polityki zagranicznej

C4

Student rozumie ewolucję sił specjalnych oraz ich znaczenie w odniesieniu do dynamicznie zmieniającego się
środowiska bezpieczeństwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna specyﬁkę sił specjalnych

BNA_K1_W02

prezentacja

BNA_K1_U02

prezentacja

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ opisać specyﬁkę sił specjalnych,
wskazać przykłady sił specjalnych oraz omówić ich
znaczeni na bazie przykładowej operacji specjalnej

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Klarownej wypowiedzi, argumentacji swojego
stanowiska w odniesieniu do debaty związanej z rolą
i zadaniami sił specjalnych

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

1. Historia sił i operacji specjalnych począwszy od przykładów z II wojny światowej.
2. Historia i ewolucja Wojsk Specjalnych w Polsce. 3. Powstanie Wojsk Specjalnych
jako osobnego rodzaju Sił Zbrojnych. 4. Zaangażowanie Wojsk Specjalnych jako
części sił specjalnych NATO w misje w Iraku Afganistanie oraz na innych teatrach
W1, U1, K1
działań zbrojnych. 5. Siły specjalne w łańcuchu dowodzenia na przykładzie
różnych państw. 6. Ewolucja sił specjalnych w odniesieniu do współczesnych
wyzwań środowiska bezpieczeństwa.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, przygotowanie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student posiada ogólną wiedzę związaną z problematyką wojskowości oraz o ile to możliwe, wiedzę wstepną dotycząca
specyﬁki, historii, zadań, dedykowanych siłom specjalnym. Posiada minimalna wiedze zwiazaną z historią operacji
specjalnych na świecie.

Sylabusy
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Polityka bezpieczeństwa państw bałkańskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.6057f1e724044.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką bezpieczeństwa na Bałkanach – w najbardziej
zapalnym regionie 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.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie mechanizmy relacji politycznych
i społecznych w obszarze społeczeństw
wielokulturowych i wielonarodowych, przy
szczególnym uwzględnienieu strategicznego położenia
regionu oraz wpływu sił międzynarodowych na ten
region.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

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

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

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

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

W4

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

BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

U1

Potraﬁ diagnozować i prognozować procesy i zjawiska
w zakresie bezpieczeństwa oraz generować
rozwiązania konkretnych problemów w zakresie
bezpieczeństwa.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne

U2

Potraﬁ sformułować pytania badawcze
i zaprezentować wnioski dokonanej analizy w naukach
o polityce w zakresie bezpieczeństwa.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne

U3

Potraﬁ doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
w świetle dostępnych informacji, obserwowanych
zjawisk i na podstawie nowych sytuacji.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
80

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie polityki wielkich mocarstw, które walczyły o zdobycie i utrzymanie
tam wpływów jeszcze od czasów obecności Imperium Osmańskiego oraz ich
wpływ na współczesny podział wpływów na Półwyspie Bałkańskim.

W1, W3, U3

2.

Problem bezpieczeństwa po upadku tzw. bloku wschodniego, wybuch wojen w
wyniku rozpadu Jugosławii oraz ich wpływ na relacje społeczności
wielokulturowych obecnie

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

3.

Zaangażowanie organizacji międzynarodowych, Unii Europejskiej oraz Stanów
Zjednoczonych w politykę stabilizacji i bezpieczeństwa na Bałkanach od lat 90. XX
w. do dziś.

W1, W4

4.

Europejska polityka regionalna u progu XXI w.; rozszerzanie akcesji unijnej i
dążenie do dominacji UE na Bałkanach.

W1, W4, U1, K1

5.

Obecność Rosji na Bałkanach i jej wpływy polityczne oraz gospodarcze.

W1, W3, W4, U2, K1

6.

Polityka Turcji i innych państw muzułmańskich a wpływy islamu i jego charakter
na Półwyspie Bałkańskim.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.

Problem polityki historycznej i pamięci zbiorowej a budowanie relacji
międzynarodowych i stabilizacji regionalnej.

W1, W2, W3, W4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Test o formie mieszanej, sprawdzający wiedzę nabytą na wykładzie.

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.

Sylabusy
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Presidents and Governments
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.605a1fcdac2b7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U07

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

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.

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.

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

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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
W1, U1, K1
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.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Social and political issues in contemporary Britain
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.5cd559af691a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

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

BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

W2

elementy kultury politycznej społeczeństwa
brytyjskiego

BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

W3

współczesne determinanty relacji brytyjsko-unijnych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne,
Aktywność

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować podstawowe procesy zmian społeczeństwa
brytyjskiego

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

U2

analizować cele polityki krajowej i międzynarodowej

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne,
Aktywność

BNA_K1_K03

esej, Aktywność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikacji w złożonym środowisku wielokulturowym

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka systemu politycznego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej

W1, U1, U2

2.

Podziały społeczne społeczeństwa brytyjskiego, zagadnienie klasy, brytyjskie
doświadczenie wielokulturowości w cieniu mitu Imperium, najnowsza migracja na
Wyspy Brytyjskie – doświadczenie polskie.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską, relacje brytyjsko-irlandzkie

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, Problem Based Learning
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Sylabusy
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Wars in the Middle East
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.6053e4486b582.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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W1

teorie bezpieczeństwa w kontekście współczesnych
konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

specyﬁkę współczesnych wojen w regionie Bliskiego
Wschodu

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

U1

analizować przyczyny i skutki współczesnych wojen
w regionie Bliskiego Wschodu

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

BNA_K1_U01,
zastosować różne polityczne, ekonomiczne i kulturowe BNA_K1_U02,
podejścia do analizy regionalnych konﬂiktów zbrojnych BNA_K1_U03,
BNA_K1_U05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kompleksowej analizy istotnych zjawisk społecznych,
w szczególności konﬂiktów zbrojnych o charakterze
regionalnym

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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

8.

Rola aktorów niepaństwowych w wojnach na Bliskim Wschodzie

W2, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny (5-6 pytań analitycznych dotyczących najważniejszych
kwestii poruszanych w czasie kursu).

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca przyswojenie literatury i napisanie egzaminu w języku angielskim

Sylabusy
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Free Trade Areas in the World
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.6053e4e597a51.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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W1

pojęcie, cele i warunki tworzenia strefy wolnego
handlu

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

zasady funkcjonowania wybranych stref wolnego
handlu utworzonych w różnych regionach świata

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W3

skutki regionalnej liberalizacji wymiany handlowej

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać przyczyny tworzenia stref wolnego handlu

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06

U2

dokonać krytycznej analizy korzyści i ograniczeń
wynikających z liberalizacji wymiany handlowej
na przykładzie funkcjonowania wybranych stref
wolnego handlu

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

dokonać oceny znaczenia stref wolnego handlu dla
międzynarodowej polityki handlowej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

BNA_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia rzeczowej dyskusji i przedstawienia własnych
poglądów na temat roli stref wolnego handlu
we współczesnych stosunkach międzynarodowych

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

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Strefa wolnego handlu – podstawowe zagadnienia
- polityka handlowa: polityka wolnego handlu a protekcjonizm
- pojęcie strefy wolnego handlu
- proceduralne warunki tworzenia strefy wolnego handlu wg GATT
- ograniczenia w handlu wewnętrznym w ramach strefy wolnego handlu
- reguły pochodzenia (kryteria i zasady ustalania pochodzenia towarów)
- statyczne i dynamiczne efekty liberalizacji handlu
- źródła ekonomicznych korzyści integracji w formie strefy wolnego handlu

W1, W3, U1, U2

2.

2. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA)
- geneza, cele i zasady funkcjonowania
- wpływ na wymianę handlową między państwami uczestniczącymi

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

3.

3. Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA)
- geneza, cele i najważniejsze postanowienia
- wpływ na wymianę handlową między państwami uczestniczącymi

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

4.

4. Strefy wolnego handlu Unii Europejskiej (UE) z państwami trzecimi i
organizacjami międzynarodowymi
- Europejski Obszar Gospodarczy
- Strefy wolnego handlu z państwami sąsiedzkimi
- Umowa o wolnym handlu między UE a grupą Mercosur: główne założenia i
kontrowersje wokół porozumienia
- Porozumienia handlowe UE-USA oraz UE-Kanada: cele współpracy handlowej i
problemy związane z umowami
- Umowy handlowe UE-Japonia oraz UE-Republika Korei

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

5.

5. Integracja gospodarcza na obszarze poradzieckim
- formy integracji gospodarczej na obszarze poradzieckim
- strefa wolnego handlu w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw
- Euroazjatycka Unia Gospodarcza
- problemy natury politycznej komplikujące współpracę gospodarczą między
republikami poradzieckimi

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

6.

6. Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA)
- główne założenia, cele, zasady funkcjonowania i skutki
- Umowa Stany Zjednoczone-Meksyk-Kanada

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

7.

7. Współpraca gospodarcza państw Ameryki Środkowej i Południowej
- Wspólnota Andyjska
- Mercosur
- Porozumienie o wolnym handlu państw Ameryki Środkowej (CAFTA) i
perspektywy utworzenia Strefy Wolnego Handlu Obu Ameryk (FTAA)

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

8.

8. Strefa wolnego handlu w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji PołudniowoWschodniej (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 azjatyckooceaniczne

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

Sylabusy
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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)

9.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Liberalism, Multiculturalism and Citizenship
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.5cd4266f510b4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

Student knows concepts and key terms: liberalism,
post-liberalism, multiculturalism, citizenship, liberal
democracy, illiberal democracy, republic.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Students understand cultural codes, social processes,
main ideas and tensions in societies.

U1

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U05

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student is ready to discuss and present his own
opinion, critical analysis diﬀerent ideologies.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Liberalism, Multiculturalism and Citizenship: a theoretical grasp
Liberalism or liberalisms?
Liberal democracy or illiberal democracy
Muliticulturalism, nation state
democracy vs republic
Citizenship and republic

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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.

Sylabusy
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Załącznik nr 170 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

bezpieczeństwo narodowe

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia niestacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o polityce i administracji 54%
Nauki o bezpieczeństwie

40%

Nauki prawne

2%

Filozoﬁa

2%

Ekonomia i ﬁnanse

1%

Historia

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Bezpieczeństwo narodowe pierwszego stopnia jest istniejącym kierunkiem studiów. Główne różnice tego kierunku w
porównaniu ze stosunkami międzynarodowymi i politologią (programy o podobnie zdeﬁniowanych celach i efektach uczenia
się) polegają na odmiennym akcentowaniu podstawowych treści. O ile stosunki międzynarodowe eksponują perspektywę
międzynarodową, a politologia kładzie nacisk na problemy instytucji, zjawisk i procesów społeczno-politycznych, o tyle
bezpieczeństwo narodowe kładzie nacisk na treści ukierunkowane bezpośrednio na rozpoznawanie sytuacji zagrożeń
bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, jego implikacji, a także praktycznego przygotowania do przeciwdziałania
współczesnym zagrożeniom. Program odnosi się do problemów bezpieczeństwa w szerokim ujęciu uwzględniając zarówno
polityczno – militarne, jak i ekonomiczno – społeczne jego aspekty.

Koncepcja kształcenia
Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe uwzględnia misję Uniwersytetu Jagiellońskiego, której
najważniejszymi założeniami jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia oraz atrakcyjnych metod nauczania
dostosowujących proces dydaktyczny do wymogów PRK, a także będących wyrazem poszanowania godności człowieka i
wolności myśli. Ponadto program studiów odpowiada strategii UJ zakładającej dążenie do pozycji jednego z najlepszych
uniwersytetów w Europie, kształcącego na najwyższym poziomie, o ofercie dydaktycznej skierowanej zarówno do polskiego,
jak i zagranicznego studenta. Program studiów pozostaje też w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w
jednostce, jak również efektami uczenia się zgodnymi z charakterystykami drugiego stopnia na poziomie 6 PRK.

Charakterystyka kierunku
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Cele kształcenia
przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat roli i miejsca bezpieczeństwa narodowego we współczesnym świecie
zapewnienie pogłębionej wiedzy na temat teorii, metod, pozwalającej na analizowanie zjawisk i procesów dotyczących
szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w skali krajowej, regionalnej i globalnej,
przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat wielopoziomowej i wielowariantowej analizy militarnych i pozamilitarnych
uwarunkowań i determinant bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego wobec nowych wyzwań w
obliczu globalizacji, ze szczególnym naciskiem na kwestię bezpieczeństwa państwowego i publicznego
zapoznanie się z metodami przeciwdziałania zagrożeniom oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej,
wojskowej, ekonomicznej i społecznej
przygotowanie do praktycznego działania w sytuacji kryzysowej oraz nabycie umiejętności pozwalających na kierowanie
działaniami antykryzysowymi, w szczególności związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych
przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu dylematów współczesnej cywilizacji uwarunkowań działalności zawodowej i
przygotowanie określonych kompetencji społecznych w tym zakresie,
przygotowanie absolwenta do dalszego kształcenia i podjęcia pracy zawodowej, w tym możliwości rozwoju różnych form
przedsiębiorczości
zapewnienie posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 ESOKJ

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Kierunek bezpieczeństwo narodowe jest istniejącym kierunkiem studiów. Jego funkcjonowanie uzasadniają kluczowe
potrzeby społeczno-gospodarcze państwa. Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i
samorządowej, agencjach i organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i
organizacjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich instytucji państwowych i publicznych
składających się na system bezpieczeństwa narodowego w Polsce

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się są zgodne z omówionymi potrzebami społeczno-gospodarczymi. Dzięki uzyskanej wiedzy i kompetencjom
zgodnym z efektami uczenia się, absolwent jest zdolny do podjęcia pracy zawodowej o obszarze kształcenia kierunkowego,
odzwierciedlającego różne rodzaje i stanowiska pracy zawodowej. Potraﬁ, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności,
podejmować decyzje zmierzające do rozwiązywania problemów w pracy zawodowej. Absolwent jest świadomy potrzeby
dalszego kształcenia i pogłębiania swojej wiedzy.
W kontekście zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi, warto wskazać szeroką współpracę w
jego prowadzeniu z interesariuszami zewnętrznymi.
W przygotowaniu i realizacji programu studiów udział biorą praktycy i eksperci spoza Uniwersytetu, co nadaje walor
praktycznego charakteru realizowanych zajęć oraz umożliwia nabycie praktycznych umiejętności przez studenta. Szczególną
rolę w konsultowaniu programu studiów odegrały następujące instytucje:
- Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych,
- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
- Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie,
- Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
- Szkoła Policji w Katowicach.

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

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów pozostaje w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce w ramach dziedziny nauk
społecznych, dotyczących problematyki bezpieczeństwa , w wymiarze krajowym i międzynarodowym. W trakcie toku studiów
studentom przekazywane są najnowsze wyniki badań z zakresu procesów uwarunkowań i czynników kształtujących
bezpieczeństwo, teorii, narzędzi i metod badawczych bezpieczeństwa, kluczowych zagrożeń i wyzwań współczesnego świata,
organizacji i instytucji bezpieczeństwa oraz systemów bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 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 na studiach niestacjonarnych.

Nauka, badania, infrastruktura
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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
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.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0312

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
W ramach studiów niestacjonarnych studenci kierunku posiadają szeroką ofertę zajęć fakultatywnych, rozszerzających
zakres wiedzy przekazywanej w ramach kursów obligatoryjnych.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

190

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

178

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

8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

60

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

6

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1331

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Program studiów nie przewiduje obowiązkowych praktyk.

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.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

BNA_K1_W01

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe podejścia
badawcze, nurty teoretyczne, elementy metodologii oraz terminologię z zakresu nauk P6S_WG
o bezpieczeństwie oraz pokrewnych dyscyplin w obszarze nauk społecznych

BNA_K1_W02

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu złożone relacje między faktami,
obiektami, zjawiskami i procesami bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i
międzynarodowym

P6S_WG

BNA_K1_W03

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu uwarunkowania bezpieczeństwa
(w szczególności polityczno-ustrojowe, ekonomiczne, prawne, etyczne, społeczne,
kulturowe) w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej

P6S_WK

BNA_K1_W04

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji i ich związki z problemami bezpieczeństwa na różnych
poziomach

P6S_WK

BNA_K1_W05

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu normy i reguły prawne,
organizacyjne i etyczne odnoszące się do struktur i instytucji bezpieczeństwa oraz w
zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacji kryzysowej

P6S_WK

BNA_K1_W06

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu uwarunkowania i
funkcjonowanie człowieka w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, w szczególności
w zakresie podstawowych pojęć i zasad ochrony własności przemysłowej i
intelektualnej

P6S_WK

BNA_K1_W07

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe zasady tworzenia i
rozwoju różnych form przedsiębiorczości

P6S_WK

Kod

Treść

PRK

BNA_K1_U01

Absolwent potraﬁ wykorzystać posiadaną wiedzę w celu formułowania, analizy oraz
rozwiązywania problemów w obszarze bezpieczeństwa

P6S_UW

BNA_K1_U02

Absolwent potraﬁ umiejętnie selekcjonować i wykorzystywać źródła oraz informacje,
dokonywać ich syntezy oraz krytycznej analizy

P6S_UW

BNA_K1_U03

Absolwent potraﬁ umiejętnie zastosować metodologie pracy naukowej, dobierać oraz
wykorzystywać właściwe metody i narzędzia

P6S_UW

BNA_K1_U04

Absolwent potraﬁ komunikować się z otoczeniem przy użyciu specjalistycznej
terminologii właściwej dla nauk o bezpieczeństwie, brać udział w debacie dotyczącej
problematyki bezpieczeństwa, także umiejętnie przygotowywać prace pisemne

P6S_UK

BNA_K1_U05

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym z uwzględnieniem specyﬁki nauk o
bezpieczeństwie, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

BNA_K1_U06

Absolwent potraﬁ planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać z
innymi osobami w ramach prac zespołowych o charakterze interdyscyplinarnym

P6S_UO

BNA_K1_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować i realizować własny rozwój i uczenie się
przez całe życie

P6S_UU

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kompetencje społeczne
Kod

Treść

BNA_K1_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści,
kierując się przy tym koniecznością stałego i samodzielnego uaktualniania wiedzy i
P6S_KK
umiejętności w świetle dostępnych informacji, obserwowanych zjawisk i na podstawie
nowych sytuacji

BNA_K1_K02

Absolwent jest gotów do uznawania wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz
konieczności zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu, a także do podjęcia dyskusji na tematy trudne z
zachowaniem zasad etycznych

P6S_KK

BNA_K1_K03

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym
na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, inicjowania działań na rzecz interesu
publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P6S_KO

BNA_K1_K04

Absolwent jest gotów do pełnienia ról zawodowych w sferze bezpieczeństwa,
przestrzegając zasad etyki zawodowej i w dbałości o dorobek i tradycje zawodu

P6S_KR

Efekty uczenia się

PRK
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Plany studiów
Student I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład +
ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie
konwersatorium Student II ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie
wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1
w formie konwersatorium. Student III roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony
w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem prowadzone w formie ćwiczeń.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia stosunków międzynarodowych 1648-1945 r.

36

6,0

egzamin

O

Filozoﬁa

36

6,0

egzamin

O

Współczesne systemy polityczne

36

6,0

egzamin

O

Ekonomia

18

3,0

egzamin

O

Wprowadzenie do studiów strategicznych

18

3,0

zaliczenie

O

Ochrona własności intelektualnej

18

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie w zakresie BHK i ergonomii

4

-

zaliczenie

O

Szkolenie biblioteczne

1

-

zaliczenie

O

Szkolenie uniwersyteckie

4

-

zaliczenie

O

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne

27

3,0

egzamin

F

Strategie bezpieczeństwa narodowego

18

3,0

zaliczenie

F

Europejskie doktryny i ruchy nacjonalistyczne

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przestępczość transnarodowa

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Student I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład +
ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie
konwersatorium Student II ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie
wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1
w formie konwersatorium. Student III roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony
w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem prowadzone w formie ćwiczeń.

Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Teorie bezpieczeństwa

36

6,0

egzamin

O

Administracja publiczna

18

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy wiedzy o państwie i prawie

36

6,0

egzamin

O

Socjologia

18

3,0

zaliczenie

O

Organizacja i zarządzanie

36

6,0

egzamin

O

Komunikowanie strategiczne

27

3,0

egzamin

F

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

18

3,0

zaliczenie

F

Racja stanu

18

3,0

zaliczenie

F

Radykalizm i fundamentalizm islamski

18

3,0

zaliczenie

F

Kulturowe i religijne uwarunkowania konﬂiktów międzynarodowych

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Design thinking (P)

18

3,0

zaliczenie

Przedmiot

F

Student I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład +
ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie
konwersatorium Student II ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie
wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1
w formie konwersatorium. Student III roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony
w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem prowadzone w formie ćwiczeń.

Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Międzynarodowe stosunki polityczne

36

5,0

egzamin

O

Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 r.

36

5,0

egzamin

O

Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego

18

3,0

egzamin

O

Geograﬁa polityczna i gospodarcza

36

5,0

egzamin

O

Międzynarodowe prawo humanitarne i konﬂiktów zbrojnych

36

5,0

egzamin

O

Polityka bezpieczeństwa energetycznego

18

3,0

zaliczenie

O

Technologia informacyjna

18

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy

18

2,0

zaliczenie

O

Bezpieczeństwo narodowe w basenie Morza Śródziemnego

18

3,0

zaliczenie

F

Formacje policyjne II i III RP

18

3,0

egzamin

F

Powszechna historia ustrojów państwowych

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Imigracja muzułmańska a bezpieczeństwo Europy

18

3,0

zaliczenie

Przedmiot

F

Student I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład +
ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie
konwersatorium Student II ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie
wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1

Plany studiów
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w formie konwersatorium. Student III roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony
w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem prowadzone w formie ćwiczeń.

Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Międzynarodowe stosunki militarne

36

4,0

egzamin

O

Negocjacje i przywództwo

18

3,0

zaliczenie

O

Zarządzanie kryzysowe

36

5,0

egzamin

O

Historia Polski

36

4,0

egzamin

O

Myśl polityczna

18

3,0

zaliczenie

O

Migracje a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

27

3,0

egzamin

F

Metody i techniki operacyjne służb specjalnych

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo wodnych szlaków komunikacyjnych

18

3,0

zaliczenie

F

Polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze

18

3,0

zaliczenie

F

Stany nadzwyczajne

18

3,0

zaliczenie

F

Historia ustroju Polski XX w.

27

4,0

egzamin

F

Język obcy

18

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Student I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład +
ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie
konwersatorium Student II ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie
wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1
w formie konwersatorium. Student III roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony
w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem prowadzone w formie ćwiczeń.

Semestr 5
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

System bezpieczeństwa narodowego

36

5,0

egzamin

O

Problemy bezpieczeństwa globalnego

36

5,0

egzamin

O

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich

18

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof

27

4,0

egzamin

O

NATO - historia- struktura- działanie

18

3,0

zaliczenie

O

Technologie bezpieczeństwa

18

2,0

zaliczenie

F

Konﬂikty społeczne w perspektywie socjologicznej i psychologicznej

27

4,0

egzamin

F

Problemy bezpieczeństwa na Bałkanach w polityce UE

18

3,0

zaliczenie

F

Operacje i siły specjalne w Polsce i na świecie

18

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język obcy

18

2,0

zaliczenie

Seminarium dyplomowe

18

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe

36

5,0

egzamin

O

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

18

3,0

zaliczenie

O

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej

18

3,0

egzamin

O

Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego

27

2,0

egzamin

F

System służb specjalnych w Polsce

27

3,0

zaliczenie

F

Prywatyzacja bezpieczeństwa

18

3,0

zaliczenie

F

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Turcji

18

3,0

zaliczenie

F

Polityka bezpieczeństwa Francji

18

3,0

egzamin

F

Rozwiązywanie konﬂiktów i zarządzanie kryzysami

18

3,0

zaliczenie

F

Język obcy

18

2,0

egzamin

O

Seminarium dyplomowe

18

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka studencka

120

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

O

Semestr 6
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Historia stosunków międzynarodowych 1648-1945 r.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.110.5cd55968b8abc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

przekazanie podstawowych informacji dotyczących historii stosunków międzynarodowych w latach 1815-1945,
ze szczególnym uwzględnieniem problemów gospodarczych, politycznych oraz zagadnień związanych z polityką
zagraniczną takich państw jak: USA, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Rosja, Japonia. Istotnym jest również
omówienie pewnych elementów historii wewnętrznej niektórych państw. Wypracowanie umiejętności
analitycznego myślenia o procesach politycznych na świecie, 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:

Sylabusy
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W1

posiada wiedzę na temat różnych procesów stosunków
międzynarodowych, mających miejsce w XIX i XX
BNA_K1_W01
wieku, zna założenia polityki zagranicznej głównych
aktorów międzynarodowej sceny politycznej, zna
siatkę pojęć i faktograﬁę.

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ identyﬁkować cechy i idee przewodnie
głównych nurtów polityki międzynarodowej w XIX i XX
wieku, analizuje wybrane problemy w perspektywie
historycznej, posiada umiejętność swobodnego
dokonywania porównań między nimi, posiada
umiejętność rozumienia i analizowania kulturowego
dorobku człowieka, potraﬁ uzupełniać i doskonalić
nabytą wiedzę w wymiarze interdyscyplinarnym,

BNA_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

konieczności stałego uaktualniania wiedzy, zachowuje
krytycyzm i skłonność do weryﬁkowania
pozyskiwanych informacji, jest otwarty na poglądy
innych i skłonny do podjęcia dyskusji na tematy
związane z polityką międzynarodową, dokonuje
obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
politycznych, ekonomicznych, jest przygotowany
do pracy w instytucjach publicznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

18

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie do ćwiczeń

60

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
166

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Nowa mapa Europy po kongresie wiedeńskim – nowy porządek polityczny i
zmiany terytorialne
2. Rozwój terytorialny USA do końca XIX wieku
3. Rosja, Japonia, rejon Pacyﬁku – tworzenie systemu kolonialnego
4. Państwa pozaeuropejskie i ich udział w formowaniu stosunków
międzynarodowych (Chiny, Japonia, Azja Płd.)
5. Rosja przełomu XIX i XX wieku – na drodze do rewolucji
6. Działania zbrojne podczas I wojny światowej – globalny charakter wojny
7. Daleki Wschód 1919 – 1941 – konﬂikty i procesy rozwojowe
8. Zmiany terytorialne na świecie ustanowione traktatami po I wojnie światowej
9. Istota totalitaryzmu: faszyzm i komunizm – wpływ na stosunki międzynarodowe

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

ocena pozytywna z egzaminu pisemnego

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

obecność, aktywność na zajęciach, wszystkie oceny pozytywne z
odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu historii i geograﬁi politycznej XIX i XX wieku

Sylabusy
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Filozoﬁa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.110.5cac67d9e452a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna podstawowe pojęcia ontologii,
epistemologii i etyki

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

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

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

formułować argumenty na poparcie określonego
stanowiska

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

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

BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

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.

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

ćwiczenia

18

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

54

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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.

1.

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

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 zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Współczesne systemy polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.110.5cb59467dddd1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w problematykę organizacji i funkcjonowania współczesnych
demokracji. Wykład jest oparty o porównawcze analizy zachodnich systemów demokratycznych i obejmuje
zarówno kwestie ogólne (np. kategorię systemu politycznego, typologie systemów politycznych, czy sposoby
deﬁniowania demokracji) jak i konkretne instytucje i procesy polityczne charakterystyczne dla zachodnich
(liberalnych) demokracji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

jakie rodzaje systemów politycznych występują
we współczesnym świecie

BNA_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zidentyﬁkować i scharakteryzować instytucje
polityczne we współczesnych systemach politycznych.

BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

posługiwać się terminologią z obszaru systemów
politycznych i prawa konstytucyjnego

BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

ćwiczenia

18

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie do ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
156

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

system polityczny jako kategoria analizy politologicznej

W1, U1, U2

2.

typologie systemów politycznych;

W1, U1, U2

3.

współczesne a klasyczne rozumienie pojęcia demokracj

W1, U1, U2

4.

politologiczne ujęcia demokracji;

W1, U1, U2

5.

wyzwania i zagrożenia dla demokracji; aktualne dyskusje nad przyszłością
demokracji;

W1, U1, U2

6.

konstytucja jako fundament ustroju demokratycznego

W1, U1, U2

7.

systemy rządów; wybory – znaczenie i funkcje w demokracji

W1, U1, U2

8.

elementy teorii systemów wyborczych

W1, U1, U2

9.

instytucje demokracji bezpośredniej

W1, U1, U2

10.

władza ustawodawcza we współczesnym państwie demokratycznym (status,
organizacja, funkcje)

W1, U1, U2

Sylabusy
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11.

władza wykonawcza (modele, elementy teorii koalicji rządowych)

W1, U1, U2

12.

status i organizacja władzy sądowniczej

W1, U1, U2

13.

partie polityczne i systemy partyjne – wprowadzenie do problematyki

W1, U1, U2

14.

tatus administracji publicznej w systemie demokratycznym

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

aktywności na zajęciach i udziału w dyskusjach
problemowych; pozytywna ocena z kolokwium

Sylabusy
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Ekonomia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.110.5cb5946566976.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie podstaw funkcjonowania współczesnego sytemu gospodarczego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania
człowieka w wymiarze indywidualnym i zbiorowym,
w tym w aspekcie indywidualnej przedsiębiorczości

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W07

egzamin pisemny,
projekt
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BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W07

egzamin pisemny,
projekt

U1

Potraﬁ porządkować i wyjaśniać relacje zachodzące
między procesami, podmiotami i strukturami
determinującymi bezpieczeństwo wewnętrzne,
narodowe i międzynarodowe

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

egzamin pisemny,
projekt

U2

Student potraﬁ wskazać i uzasadnić ważkość
problemów i wyzwań gospodarczych w skali mikro
i makro.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U07

egzamin pisemny,
projekt

W2

Identyﬁkuje i opisuje na poziomie podstawowym
uczestników procesów bezpieczeństwa oraz
rozpoznaje relacje i więzi między nimi.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Wyraża myśli w sposób uporządkowany
i odpowiedzialny.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

projekt

K2

Student widzi sens współpracy.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

42

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Blok 1. Wprowadzenie do ekonomii 1. Podstawowe kategorie i zasady ekonomii 2.
Współczesne systemy gospodarcze 3. Problemy współczesnej gospodarki

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Blok 2. Mikroekonomia 1. Teoria rynku 2. Konsument w gospodarce 3.
Współczesne przedsiębiorstwo 4. Struktury rynku 5. Mikroekonomia i państwo

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Blok 3. Makroekonomia 1. Wprowadzenie do makroekonomii 2. Długookresowy
wzrost i rozwój gospodarczy 3. Pieniądz w gospodarce 4. Dochody i wydatki w
gospodarce 5. Problem bezrobocia i inﬂacji 6. Wahania koniunkturalne i polityka
gospodarcza państwa

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Część zajęć prowadzona jest w formule zdalnego nauczania.
egzamin pisemny, projekt Student powinien uzyskać min. 60 % ogólnej sumy punktów, żeby
zaliczyć przedmiot.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Celem kursu jest przedstawienie podstaw funkcjonowania współczesnego sytemu gospodarczego.

Sylabusy
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Wprowadzenie do studiów strategicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.110.5cd55968ee256.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

wprowadzenie studentów do zagadnień związanych ze strategią we współczesnym świecie, w szczególności
różnorakich aspektów związanych z zagadnieniem stosowania siły we współczesnej polityce krajowej i stosunkach
międzynarodowych

C2

zaznajomienie studentów z wzajemnymi powiązaniami między trudnymi problemami polityki narodowej
i stosunków międzynarodowych w ujęciu interdyscyplinarnym, obejmującym czynniki z zakresu polityki,
gospodarki, psychologii, ekologii, technologii i wojskowości

C3

umożliwienie studentom zdobycia niezbędnej wiedzy oraz umiejętności analizowania i uogólniania kategorii
i założeń strategicznych

C4

zaznajomienie studentów ze środkami i instrumentami strategii oraz sposobami ich wykorzystania w sferze
bezpieczeństwa

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

posiada podstawową wiedzę o teoretycznych
założeniach analizy strategicznej, a także
o zależnościach między studiami strategicznymi,
naukami o bezpieczeństwie oraz nauką o stosunkach
międzynarodowych.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne

W2

posiada wiedzę na temat instytucji i struktur, a także
norm i reguł organizacyjnych kształtujących
współczesne stosunki międzynarodowe w kontekście
stosowania siły i przymusu.

BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

posiada wiedzę o środkach i instrumentach strategii
oraz sposobach ich wykorzystania w sferze
bezpieczeństwa.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność obserwowania i interpretacji
współczesnych zjawisk związanych ze stosowaniem
siły w stosunkach międzynarodowych.

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

ma umiejętność analizowania przyczyn i przebiegu
procesów i wydarzeń w aspekcie strategicznych
wyznaczników ról i zachowań aktorów narodowych
i międzynarodowych

BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne

U3

potraﬁ stosować specjalistyczną terminologię właściwą
dla nauk o bezpieczeństwie i wykorzystywać ją
BNA_K1_U04
w dyskusjach i debatach dotyczących problematyki
bezpieczeństwa

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest przygotowany do diagnozowania i prognozowania
rozwoju wydarzeń i procesów międzynarodowych,
a także przewidywania zachowań i działań
podstawowych aktorów, odnoszących się
do kształtowania, wprowadzania i rozwoju koncepcji
strategicznych

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie do sprawdzianu

27

przygotowanie do zajęć

32

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
77

ECTS
3.0
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Liczba godzin
18

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot i podstawowe pojęcia z zakresu studiów strategicznych

W1, U3

2.

Problematyka wojny i pokoju w historii myśli politycznej – od starożytności do
końca zimnej wojny

W2, W3, U2

3.

Geopolityka i geostrategia

W2

4.

Rewolucja w dziedzinie wojskowości

W3, U1, K1

5.

Współczesne teorie konﬂiktów: od konﬂiktu asymetrycznego do wojny
ponowoczesnej

W3, U1, U2, U3, K1

6.

Siły zbrojne państwa i ich rola w stosunkach międzynarodowych

W2, U2, K1

7.

Stosunki cywilno-wojskowe

W2, U2, K1

8.

Prywatyzacja bezpieczeństwa

W2, U1, U3, K1

9.

Informacja i służby wywiadowcze

W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie odbywa się na podstawie kolokwium końcowego obejmującego
całość treści merytorycznych modułu, na które składają się: – treści
zaliczenie pisemne przekazywane podczas wykładów, – wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. Arkusz
obejmuje pytania otwarte. Czas trwania kolokwium: 90 minut.

29 / 220

Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.110.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ochroną własności
intelektualnej oraz techniką pisania prac naukowych i rodzajami kwerend.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej

BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

30 / 220

W2

podstawowe zasady ochrony majątkowych
i osobistych praw autorskich, rodzaje przedmiotów
prawa autorskiego

BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

przepisy dot. odpowiedzialności prawnej z tytułu
popełnienia plagiatu w uczelniach wyższych

BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie przygotować pisemną pracę naukową
związaną z tematyką stosunków międzynarodowych

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

poszukiwać źródeł do prowadzonych badań,
dokonywać ich selekcji i wykorzystywać do omawianej
problematyki

BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

poszukiwać źródeł do prowadzonych badań,
dokonywać ich selekcji i wykorzystywać do omawianej
problematyki

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U4

wykorzystać podstawowe przepisy prawa autorskiego
i rozpoznać przypadki naruszania prawa autorskiego

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzega potrzebę oraz propaguje przestrzeganie
przepisów prawa autorskiego

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

18

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

analiza aktów normatywnych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści konwersatorium obejmują następujące zagadnienia:
1) Część teoretyczno-prawna:
1. Własność intelektualna, dobra niematerialne, własność przemysłowa. Prawa
autorskie, prawa pokrewne.
2. Rozwój historyczny kształtowania się ochrony własności intelektualnej. System
droit d’auteur i system copyright. Współczesne źródła prawa – konwencje
międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, prawo polskie.
3. Przedmiot ochrony prawa autorskiego. Cechy twórczości i oryginalności.
Spotkanie: Podmioty praw autorskich. Twórca, współautorzy, inne podmioty.
Spadkobiercy i inni następcy prawni.
4. Zakres ochrony osobistych praw autorskich. Czas ochrony.
5. Zakres ochrony majątkowych praw autorskich.
6. Dochodzenie ochrony prawnej w prawie autorskim i poprzez ochronę dóbr
osobistych. Piractwo i odpowiedzialność karna za naruszanie praw autorskich.
7. Plagiat. Deﬁnicja. Uregulowania prawne. Prawo cytatu.
2) Część praktyczna:
1. Etapy powstawania pracy naukowej – w tym wybór problemu badawczego,
gromadzenie źródeł – kwerenda naukowa i jej rodzaje (biblioteczna, archiwalna,
internetowe bazy informacji archiwalnej i bibliotecznej),
2. sieć internetowa jako źródło informacji, praktyczne sprawdzenie umiejętności
wykorzystywania baz danych poszczególnych bibliotek, archiwów, instytucji
naukowych, państwowych, samorządowych, społecznych.
3. Etapy powstawania pracy naukowej – w tym postawienie hipotezy badawczej,
sformułowanie tytułu pracy, przedstawienie badanego problemu i jego
charakterystyka, określenie celu badań, przedstawienie tezy pracy, opis i
uzasadnienie przyjętej konstrukcji pracy, opis metody badawczej, tekst właściwy
(rozdziały – sposób ich eksponowania), zakończenie, bibliograﬁa, spis rycin, spis
wykresów, spis tabel, spis załączników
4. poświęcone uwagom technicznym – w tym: rodzaje przypisów, technika
sporządzania przypisów i bibliograﬁi (według polskiej normy wydawniczej ISO 690,
w systemie harwardzkim, w systemie oksfordzkim, w wybranych krajach
wschodnich), zasady sporządzania bibliograﬁi, akapit – jego rola i zastosowanie,
wykorzystanie cytatów, prawidłowa pisownia kropki, używanie skrótów,
zastosowanie kursywy i antykwy, pisownia dat, pisownia liczb i liczebników,
pisownia nazwisk, stosowanie myślnika i łącznika, sieroty i wdowy, sposoby
przedstawiania rysunków, wykresów, tabel,
5. Uwagi edytorskie - podstawowe znaki edytorskie oraz wymogi formalne
(marginesy, wielkość pisma, rodzaj czcionki, interlinia, sporządzanie przypisów
dolnych i końcowych, zasady zamieszczania tabel i wykresów). Omówienie
poprawności prac na konkretnych przykładach.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać pozytywną ocenę z
dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Ocena części
praktycznej będzie wystawiona na podstawie oddanej w
wyznaczonym terminie pisemnej pracy zaliczeniowej, a części
teoretycznej na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.110.5cb0a0ede9c2e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 4

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

Sylabusy

student zna strukturę uczelni

BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie
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W2

student zna zasady zachowania w relacjach z różnymi
przedstawicielami społeczności akademickiej
i w typowych sytuacjach uczelnianych

BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie

W3

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

BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

BNA_K1_U07

zaliczenie

U2

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

BNA_K1_U07

zaliczenie

BNA_K1_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Współczesne zagrożenia cywilizacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.110.5cd559696d2cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 9

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poprawnie posługuje się podstawą terminologią z zakresu wiedzy o cywilizacjach

C2

Poznanie głównych determinantów i linii rozwojowych cywilizacji zachodniej i cywilizacji pozaeuropejskich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna podstawą terminologią z zakresu wiedzy
o cywilizacjach

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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W2

Student zna główne determinanty i linie rozwojowe
cywilizacji zachodniej

BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

Student zna główne determinanty i linie rozwojowe
cywilizacji pozaeuropejskich

BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować, z wykorzystaniem wiedzy
o cywilizacjach, główne zagrożenia współczesnego
świata

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

ćwiczenia

9

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie do ćwiczeń

23

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

przygotowanie do sprawdzianu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
27

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Cywilizacja w i cywilizacje w ujęciu teorii naukowych – przegląd stanowisk.

W1, W2, W3

2.

2. Proces modernizacji cywilizacji zachodniej.

W1, W2, W3

3-4Demokratyzacja, demokracja i jej zagrożenia
3.

a) totalitaryzm komunistyczny i nacjonalistyczny

W1, W2, W3

b) autorytaryzm
4.

5. Cywilizacja industrialna i postindustrialna

W1, W2, W3

5.

6. Modele rozwoju gospodarki.

W1, W2, W3

6.

7.Środowisko przyrodnicze: teorie naukowe i koncepcje polityczne

W1, W2, W3

7.

8. Źródła energii – zagrożenia

W1, W2, W3, U1

Sylabusy
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8.

8. Źródła energii – zagrożenia

U1

9.

9-10. Procesy modernizacji cywilizacji posiadających korzenie pozaeuropejskie

W3

10.

11. Demokracja i demokratyzacja cywilizacji pozaeuropejskich

W3

11.

12. Relacje pomiędzy cywilizacjami z perspektywy teorii naukowych i
politycznych. Modele.

W1, W2, W3, U1

12.

13. Fundamentalizm jako doktryna i ruch społeczny

W1, U1

13.

14-15. Terroryzm

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

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 z pytań problemowych. Czas trwania egzaminu: 45
minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych. Do egzaminu dopuszczane są tylko osoby, które
uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.

zaliczenie pisemne

•Aktywne uczestnictwo w zajęciach (12/100, do trzech punktów na
każdych zajęciach) •Brak nieobecności (4/100) •Zaliczenie
kolokwium (min. 60/100) Punkty za aktywne uczestnictwo w
zajęciach i brak nieobecności są uwzględniane w punkach na
kolokwium Punktacja kolokwium dst: 60–75 dst+: 76–80 db: 81–90
db+/bdb: 91–100 (decyduje aktywność)
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Strategie bezpieczeństwa narodowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.110.5cd559698edd3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna podstawowe zagadnienia teoretyczne
związane z pojęciem bezpieczeństwa

BNA_K1_W01

esej

W2

Student na podstawowe uwarunkowania, wyznaczniki
i problemy związane z formułowaniem strategii
bezpieczeństwa narodowego współczesnych państw

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ bardzo szeroko opracować zagadnienie
BNA_K1_U01,
problemowe dotyczące bezpieczeństwa narodowego
BNA_K1_U02,
(identyﬁkacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa,
BNA_K1_U03
ocena możliwości i potencjału państwa oraz
propozycja rozwiązań neutralizujących ryzyka)

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie znaczenie zachowania aktorów
procesu bezpieczeństwa dla rozwiązywania
problemów bezpieczeństwa państwa i ocenia
skuteczność podjętych środków

BNA_K1_K01

esej

K2

Student wskazuje przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa
(polityczne, ekonomiczne, militarne i społeczne),
potraﬁ wyjaśniać związki przyczynowo-skutkowe
pomiędzy zagrożeniami, a występującymi później
sytuacjami kryzysowymi

BNA_K1_K02

esej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie eseju

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie bezpieczeństwa (zagadnienia: deﬁnicje bezpieczeństwa, charakter pojęcia
bezpieczeństwo, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe,
rodzaje bezpieczeństwa, czynniki warunkujące stan bezpieczeństwa państwa,
nowy paradygmat bezpieczeństwa w dobie globalizacji. Zagrożenia
bezpieczeństwa państwa (zagadnienia: zagrożenia militarne, ekonomiczne oraz
asymetryczne, koncepcje i systemy bezpieczeństwa w XXI wieku, problemy XXI
wieku)

W1, U1

2.

Strategia ujęcia teoretyczne (zagadnienia: źródła strategii, ujęcie historyczne od
rewolucji do wojny totalnej, kontinuum wojny poziom strategiczny, operacyjny,
taktyczny, strategie narodowe, zagadnienia: Sun Tzu, Clausewitz, Jomini, Hart,
Beaufre, Luttwak, van Creveled, Malik, strategia w myśli XX-wiecznych
przywódców. Formułowanie narodowych strategii bezpieczeństwa (zagadnienia:
cele, interesy, wizje, środki, ocena ryzyka, ewaluacja strategii

W2, U1, K2

Sylabusy
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3.

Strategie militarne NATO (zagadnienia: traktat waszyngtoński, strategia
zmasowanego odwetu, strategia elastycznej odpowiedzi, nowe koncepcje
strategiczne po 1989 r.,). Europejska strategia bezpieczeństwa (zagadnienia:
przyczyny powstania strategii i jej realizacja). Amerykańskie strategie
bezpieczeństwa narodowego (zagadnienia: strategie bezpieczeństwa po 1989 r. i
ich znaczenie). Rosyjskie koncepcje bezpieczeństwa narodowego (zagadnienia:
strategie po roku 1990). Amerykańskie i rosyjskie doktryny militarne po 1990 r.
(zagadnienia: znaczenie, realizacja)

W2, U1, K1

4.

Współczesne wyzwania o znaczeniu strategicznym dla państw (nowoczesne
technologie, migracje, patriotyzm, bezpieczeństwo energetyczne, państwa
upadłe, demograﬁa, prywatyzacja bezpieczeństwa)

U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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%)
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Europejskie doktryny i ruchy nacjonalistyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.110.5cd55969b06c8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z głównymi ruchami nacjonalistycznymi w Europie oraz ich doktrynami

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

główne ruchy i doktryny nacjonalistyczne w Europie

BNA_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

znaczenie nacjonalizmu wśród innych kierunków
politycznych

BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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W3

wpływ skrajnego nacjonalizmu na bezpieczeństwo
międzynarodowe

BNA_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy podstawowych doktryn nacjonalizmu
europejskiego

BNA_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

interpretować podstawowe teksty programowe partii
nacjonalistycznych

BNA_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U3

identyﬁkować poszczególne enuncjacje ideologiczne
z konkretnymi nurtami nacjonalistycznymi

BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dokonania samooceny własnych kwaliﬁkacji,
doskonalenia swoich umiejętności i wyznaczania
kierunków własnego rozwoju i kształcenia

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie referatu

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie, geneza i systematyka nacjonalizmów

W1, U2

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

W2, U1

3.

Charakterystyka wybranych nacjonalizmów europejskich: włoski, niemiecki,
hiszpański, portugalski, francuski, rosyjski, ukraiński, polski

W3, U3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1/ Czynne uczestnictwo w zajęciach – dyskusja 2/ Przygotowanie i
zaliczenie na ocenę wygłoszenie referatu na wybrany temat 3/ Zdanie testu zaliczeniowego
(pytania otwarte i zamknięte, czas trwania jedna godzina)

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

Sylabusy
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Przestępczość transnarodowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.110.5cd55969d16e4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Posiada wiedzę na temat obecnych tendencji rozwoju
współczesnej zorganizowanej przestępczości
międzynarodowej

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Dysponuje wiedzą na temat głównych obszarów
aktywności zorganizowanych grup przestępczych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Wskazuje potrzebę kontrolowania i zwalczania
przestępczości transgranicznej oraz rozumie rolę
organizacji międzynarodowych w zwalczaniu
przestępczości międzynarodowej

BNA_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ dokonać analizy i oceny wpływu przestępczości
międzynarodowej na porządek publiczny państw

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

Potraﬁ wskazać praktyczne i organizacyjne aspekty
współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania
przestępczości transnarodowej

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

18

przygotowanie do ćwiczeń

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

rozwiązywanie zadań problemowych

4

przygotowanie do testu zaliczeniowego

8

analiza problemu

4

analiza badań i sprawozdań

6

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

14

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Istota i specyﬁka transnarodowej przestępczości zorganizowanej; cechy
specyﬁczne transnarodowej przestępczości zorganizowanej na płaszczyźnie
organizacyjnej; globalizacja przestępczości zorganizowanej; znaczenie „szarej
strefy” w rozwoju przestępczości zorganizowanej; główne obszary aktywności
zorganizowanych grup przestępczych; przemysł kokainowy na świecie;
przestępstwa gospodarcze oraz problem legalizacji dochodów z działalności
przestępczej (pranie brudnych pieniędzy); transnarodowa przestępczość
zorganizowana i konﬂikty na Bałkanach; „maﬁa rosyjska”; współpraca organizacji
przestępczych; sojusze strategiczne i współpraca grup przestępczych z innymi
podmiotami pozapaństwowymi; przestępczość transnarodowa i terroryzm; wpływ
transnarodowej przestępczości zorganizowanej na porządek publiczny państw;
sposoby walki z zorganizowaną przestępczością międzynarodową; transnarodowa
przestępczość a bezpieczeństwo międzynarodowe, światowa współpraca organów
ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

1.

W1, W2, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody
e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie modułu następuje na podstawie: - kolokwium zaliczeniowego,
które odbywa się na ostatnich zajęciach. Kolokwium składa się pytań
zaliczenie na ocenę problemowych; - aktywności podczas zajęć w postaci brania udziału w
dyskusji oraz argumentowania swojego stanowiska. Aktywność jest
punktowana każdorazowo podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Teorie bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.120.5cd5596a4c1e3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zaznajomienie z podstawami teoretycznymi tworzenia wiedzy z zakresu studiów nad bezpieczeństwem, a w tym
zapoznanie z podstawowymi narzędziami teoretyczno-metodologicznymi, umożliwiającymi analizę problemów
bezpieczeństwa.

C2

Nabycie umiejętności korzystania z narzędzi teoretycznych do bieżącego analizowania problemów
bezpieczeństwa i zagrożeń.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna najważniejsze koncepcje wszystkich
głównych szkół teoretycznych stosunków
międzynarodowych oraz ewolucję poglądów na temat
bezpieczeństwa.

BNA_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

Student posiada wiedzę na temat różnych sposobów
podejścia do zagadnień związanych
z bezpieczeństwem, od czasów starożytnych
cywilizacji do czasów dzisiejszych.

BNA_K1_W02

egzamin pisemny

W3

Student zna i rozumie na ile czynniki cywilizacyjne
i normatywne warunkują problemy bezpieczeństwa
współczesnego świata, również w kontekście nowych
zagrożeń i uczestników.

BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

Student potraﬁ zdobytą wiedzę wykorzystać do analizy
BNA_K1_U01,
bieżących zagrożeń i możliwości zapewnienia
BNA_K1_U02,
bezpieczeństwa, interpretuje je w zależności
BNA_K1_U03
od zmieniającego się kontekstu politycznego,
ekonomicznego czy społecznego.

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ przygotować ustną prezentację i pracę
pisemną, uwzględniając właściwą terminologię dla
nauk o bezpieczeństwie i szeroki zakres tej
problematyki.

BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę

K1

Student jest gotów uczestniczyć w debacie, odnosząc
się zarówno do teoretycznych rozwiązań, jak
i bieżących problemów i wydarzeń, porównywać
i analizować obecnie występujące problemy
bezpieczeństwa.

BNA_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

Student rozumie na ile właściwe pojmowanie kwestii
bezpieczeństwa oraz próby należytej obiektywizacji
tych problemów kształtują możliwości autentycznej
poprawy zapewnienia bezpieczeństwa w praktyce
społecznej.

BNA_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

18

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do ćwiczeń

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Sylabusy
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przygotowanie referatu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

8

konsultacje

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólne rozumienie bezpieczeństwa, etymologia zagadnienia bezpieczeństwa na
przestrzeni dziejów - różnice kulturowe i cywilizacyjne.

W2

2.

Myśl o bezpieczeństwie na podstawie chronologicznego rozwoju szkół
teoretycznych i powstawanie koncepcji bezpieczeństwa w ramach paradygmatu
pozytywistycznego. Ogólne porównanie założeń i głównych kategorii liberalizmu i
realizmu. Teorie liberalne: koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego, teoria
demokratycznego pokoju, współzależność gospodarcza, instytucjonalizm,
wspólnoty bezpieczeństwa. Teorie realistyczne: równowaga sił, teoria
hegemonicznej stabilności, realizm ofensywny i defensywny, bezpieczeństwo
sojusznicze, dylemat bezpieczeństwa sojuszniczego, teoria przeniesienia potęgi,
neorealistyczna teoria stabilności, zimnowojenna koncepcja odstraszania, teoria
odstraszania we współczesnym świecie.

W1, K2

3.

Rozwój badań nad bezpieczeństwem w latach 80. i 90. – zmiana sytuacji
geopolitycznej i fundamentalne zmiany w prowadzeniu badań naukowych. Nowe
kierunki i sposoby badania problemów bezpieczeństwa. Znaczenie teorii
krytycznej i konstruktywizmu: socjologiczny dylemat bezpieczeństwa,
bezpieczeństwo obiektywne, subiektywne i intersubiektywne. Debaty
pozimnowojenne: wąskie a szerokie rozumienie bezpieczeństwa, poziomy i
sektory badania bezpieczeństwa, prywatyzacja wojny, nowe zagrożenia, nowe
wojny – a kwestie stabilizacji i zapewnienia bezpieczeństwa.

W3, K1

4.

Współczesne szkoły badań nad bezpieczeństwem: szkoła kopenhaska: teoria
sekurytyzacji i desekurytyzacji, teoria regionalnych kompleksów bezpieczeństwa.
Teorie krytyczne w badaniach bezpieczeństwa, szkoła walijska i szkoła paryska.
Badania nad bezpieczeństwem z perspektywy gender studies i studiów
postkolonialnych. Procesy globalizacyjne a problemy bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego.

W3, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje,
metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z
ćwiczeń. Egzamin końcowy obejmuje całość treści merytorycznych
modułu, na które składają się treści przekazywane, analizowane i
dyskutowane w czasie wykładów i ćwiczeń. Sprawdzana jest końcowa
wiedza uzyskana na podstawie wyłożonych treści oraz samodzielnego
studiowania materiałów obowiązkowych.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Student oceniany jest na podstawie każdorazowego przygotowania do
ćwiczeń, przy czym sprawdzana jest znajomość i zrozumienie
omawianych tekstów oraz umiejętność ich wykorzystania w dyskusji.
zaliczenie na ocenę
Wiedza z ćwiczeń sprawdzana jest i punktowana podczas pisemnego
kolokwium zaliczeniowego. Otrzymana liczba punktów z ćwiczeń stanowi
podsumowanie pracy studenta w czasie całego semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza nt. współczesnej historii stosunków międzynarodowych. Podstawy ﬁlozoﬁi bezpieczeństwa.

Sylabusy
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Administracja publiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.120.5cd3d16d72188.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie studentów w problematykę organizacji, formalnego statusu, zadań i funkcjonowania administracji
publicznej we współczesnym państwie.

C2

Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej współczesnych kierunków i obszarów badań nad administracją
publiczną.

C3

Uświadomienie uczestnikom zajęć znaczenia administracji publicznej dla realizacji zadań państwa z obszaru
bezpieczeństwa narodowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia związane z administracją
publiczną.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne

W2

podstawowe podejścia teoretyczne związane
z badaniami nad administracją publiczną.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne

W3

student zna i rozumie sposób działania i zasady
organizacji administracji publicznej.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W4

procesy zmian we współczesnej administracji
publicznej.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określić znaczenie i pozycję administracji publicznej
w państwie.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

wykorzystać posiadaną wiedzę do rozstrzygania
problemów i podejmowania decyzji związanych
z pracą w administracji publicznej.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

U3

prowadzić badania nad administracją publiczną.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykonywania pracy w administracji publicznej.

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

przygotowanie do sprawdzianu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁniowanie administracji publicznej. Administracja w perspektywie różnych
dyscyplin badawczych.

W1

2.

Funkcje administracji publicznej.

W3

Sylabusy
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3.

Prawo administracyjne i formy prawne działania administracji publicznej –
podstawowe zagadnienia.

W1, W2

4.

Nowe Zarządzanie Publiczne.

W4

5.

Governance.

W4

6.

Elektroniczna administracja.

W4

7.

Metody oraz przyczyny kontroli administracji publicznej. Ograniczenia kontroli.

W3, U1

8.

Relacje administracji publicznej i organów politycznych.

W3, W4

9.

Kadry administracji publicznej.Znaczenie etyki w administracji publicznej.

W3, U2, U3, K1

10.

Wprowadzenie do struktury administracji publicznej w Polsce.

W3, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Sprawdzian składający się z czterech pytań otwartych. Za odpowiedź na
jedno pytanie można otrzymać od 0 do 4 punktów. Punktacja: • 15 – 16
zaliczenie pisemne
punktów: 5,0 • 13 – 14 punktów: 4,5 • 11 – 12 punktów: 4,0 • 9 – 10
punktów: 3,5 • 7 – 8 punktów: 3,0

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Podstawy wiedzy o państwie i prawie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.120.5cd02f6e8952d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe koncepcje prawa i jego rolę w życiu
społeczno-politycznym

BNA_K1_W05

egzamin pisemny

W2

specyﬁkę podstawowych gałęzi prawa

BNA_K1_W05

egzamin pisemny

W3

podstawowe zasady ustrojowe, w tym zasadę
praworządności

BNA_K1_W05

egzamin pisemny

BNA_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

w szeroki sposób interpretować rzeczywistość
społeczno-polityczną
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

postępowania zgodnie z podstawowymi zasadami
prawa

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

18

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do zajęć

24

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

1.

- norma prawna,
- teorie prawa,
- tworzenie, obowiązywanie, stosowanie prawa,
- gałęzie prawa i ich specyﬁka,
- język prawny i język prawniczy,
- wykładnia prawa,
- państwo prawa, praworządność i inne zasady ustrojowe,
- władza sądownicza i wymiar sprawiedliwości,
- kryzys prawa: przypadek Trzeciej Rzeszy i Norymberga.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu (egzamin w
formie testu złożonego z 10 pytań jednokrotnego wyboru i 10 pytań
półotwartych (łącznie 20 pytań = 20 punktów). Warunkiem podejścia do
egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń (uwaga! ocena 5.0 - 4
dodatkowe punkty; 4.5 - 3 dodatkowe punkty; 4.0 - 2 dodatkowe punkty;
3.5 - 1 dodatkowy punkt do oceny końcowej z egzaminu)

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 1. Obecność na zajęciach - 1 nieobecność
dopuszczalna bez konsekwencji; dwie nieobecności usprawiedliwione
zwolnieniem lekarskim bez konsekwencji; dwie i więcej nieobecności
nieusprawiedliwione - odrabianie zajęć na dyżurach. 2. Nieobecność
powyżej 50%: brak zaliczenia, bez możliwości odrobienia. 3.
zaliczenie na ocenę
Przygotowanie na zajęcia - sprawdzane w trakcie ćwiczeń, odnotowywane
przez prowadzącego. Nieprzygotowanie do zajęć wymaga ich
odpracowania na dyżurze. Notoryczne nieprzygotowanie do zajęć
oznacza dodatkowe zadania do wykonania. 4. Zaliczenie kolokwium
pisemnego (skala ocen 2.0-5.0), pytania otwarte.

Sylabusy
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Socjologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.120.5cb0a0ed7e076.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do socjologicznego myślenia o życiu społecznym ludzi i prezentacja
podstawowej aparatury pojęciowej socjologii. Przedmiot prowadzony jest na dwóch wybranych poziomach:
ogólnych kategorii, przedstawienia podstawowych pojęć i zasad właściwych socjologii oraz aplikacji tych kategorii
i zasad do analizy współczesnych zjawisk społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna genezę naukowej reﬂeksji o społeczeństwie oraz
najważniejsze podejścia badawcze, metody
socjologiczne oraz szkoły socjologiczne.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie pisemne

W2

Zna różnicę między wiedzą naukową o społeczeństwie
a innymi formami wiedzy przedsocjologicznej.

BNA_K1_W01

zaliczenie pisemne

W3

Zna podstawowe sposoby analizy aktywności jednostki
BNA_K1_W02,
w społeczeństwie oraz podstawowe zagrożenia
BNA_K1_W03,
bezpieczeństwa z punktu widzenia współczesnych
BNA_K1_W04
koncepcji społeczeństwa.

zaliczenie pisemne

W4

Zna różnice między: kategorią społeczną a grupą
społeczną.

BNA_K1_W02

zaliczenie pisemne

W5

Zna znaczenie form aktywności zbiorowej
w społeczeństwie.

BNA_K1_W02

zaliczenie pisemne

W6

Zna najważniejsze koncepcje, uwarunkowania
powstawania i funkcjonowania ruchów społecznych.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ posługiwać się się przedmiotowym językiem
socjologii w podstawowym zakresie

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne

U2

BNA_K1_U01,
Potraﬁ analizowac współczesne najważniejsze zjawiska
BNA_K1_U02,
społeczne
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne

U3

Potraﬁ ukazac najważniejsze współczesne kryzysy
i problemy społeczne

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Gotów jest do zrozumienia znaczeń niektórych form
działań społecznych jednostki w społeczeństwie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

18

przygotowanie do ćwiczeń

20

Przygotowanie do sprawdzianów

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Socjologia – wprowadzenie. Powstanie socjologii. „Ojcowie” socjologii. Przedmiot
badań. Czym jest społeczeństwo? Stanowiska: Karola Marksa, Maxa Webera i
Emile’a Durkheima. Cechy współczesnej socjologii: dominujące paradygmaty tzw.
trzy socjologie.

W1, W2, U1

2.

Stosunek społeczny: rola, pozycja, struktura społeczna. Zbiorowości społeczne.

W1, W4, U1

3.

Stratyﬁkacja społeczna. System klasowy. Marksistowska teoria klas.
Dychotomiczny podział społeczeństwa. Klasy społeczne według Pierre’a Bourdieu.
Klasy: wyższa, średnia i ludowa. Różne ujęcia klasy społecznej. Stratyﬁkacja
społeczna. Koncepcje stratyﬁkacji. Warstwa. Dobra generujące nierówności
społeczne. Hierarchie. Ruchliwość społeczna: pionowa i pozioma. Pozastrukturalne
podziały społeczne: władza, płeć biologiczna i kulturowa.

W3, W4, U1

4.

Zachowania zbiorowe: tłum, panika, histeria. Społeczeństwo masowe. Cechy
tłumów. Najważniejsze teorie dynamiki tłumu. Cechy paniki i histerii masowej.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1

5.

Działania zbiorowe. Ruchy społeczne. Przyczyny rozpowszechnia się ruchów
społecznych. Zewnętrzna i wewnętrzna dynamika ruchów społecznych. „Kariera”
ruchów społecznych. Rodzaje ruchów społecznych. Formy działania
współczesnych ruchów społecznych. Trzy metody działania ruchów społecznych:
logika liczb, logika wyrządzania szkód materialnych, logika świadectwa. „Nowe”
ruchy społeczne. Społeczeństwo „ruchów społecznych”. Współczesne ruchy
kobiece.

W6, U1

6.

Zmiany społeczne i ich konsekwencje. Radykalne zmiany społeczne. Podmioty
zmiany. Czynniki zmiany. Globalizacja – jako zmiana. Zmiana w epoce
ponowoczesnej. Rewolucja – pojęcie współczesne. Rewolucja jako forma zmiany.
Przebieg rewolucji. Modele rewolucji. Powszechność „rewolucji” we współczesnym
świecie.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia: a) obecność i aktywność na zajęciach b) zaliczenie
kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Organizacja i zarządzanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.120.5cd5596a7ee4d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie wiedzy o zasadach i metodach zarządzania organizacjami oraz umiejętności posługiwania się
podstawowymi pojęciami z dziedziny zarządzania. Zrozumienie i docenienie naukowego podejścia do kierowania
organizacją. Przygotowanie do praktycznego działania w ramach różnych organizacji oraz zdobycie umiejętności
związanych ze stosowaniem narzędzi, metod i zasad zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

terminologię z dziedziny zarządzania

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2

założenia procesu zarządzania organizacjami

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3

metody i narzędzia zarządzania

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W4

specyﬁkę zarządzania organizacjami publicznymi,
ze szczególnym uwzględnieniem organizacji
realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwa
narodowego

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

stosować terminologię z obszaru zarządzania

BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U2

stosować metody i narzędzia z dziedziny zarządzania

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U3

wskazać rozwiązania podstawowych problemów
występujących w organizacjach

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykonywania pracy zespołowej

BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

K2

kierowania małymi zespołami ludzkimi

BNA_K1_K03

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

K3

student jest gotów pracy w administracji publicznej

BNA_K1_K03

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

18

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie projektu

25

przygotowanie do sprawdzianu

15

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

12

rozwiązywanie zadań problemowych

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
166

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁniowanie zarządzania. Zarządzanie jako proces

W1, W2

2.

Wprowadzenie do teorii organizacji. Otoczenie organizacji

W1, W2

3.

Planowanie jako funkcja zarządzania. Rodzaje planów. Narzędzia planistyczne.
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego

W2, W3, U2, K1, K2, K3

4.

Organizowanie jako etap procesu zarządzania

W2, U1, K1, K2, K3

5.

Rodzaje organizacji. Organizacje klasyczne i nowoczesne

W2, U1

6.

Przewodzenie w organizacjach. Główne problemy przewodzenia: cechy
pracowników, motywowanie, komunikacja, konﬂikty, dysfunkcjonalne zachowania
pracowników

W2, U1, U3, K1, K2, K3

7.

Kontrola - założenia i metody

W2, W3, U3, K1, K2, K3

8.

Wizerunek organizacji. Pojęcia public relations i marketingu.

U2, U3, K1, K2, K3

9.

Zarządzanie organizacjami publicznymi. Wprowadzenie do zarządzania jakością.

W1, W2, W4, K1, K2, K3

10.

Zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji

W3, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym. Warunkiem
przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin składa
się z czterech pytań otwartych. Za odpowiedź na jedno pytanie
można otrzymać od 0 do 4 punktów. Łączna liczba punktów za
egzamin wynosi 20, ponieważ 4 punkty otrzymuje się za ocenę z
ćwiczeń według zasady: • Ocena 3,0 = 0 punktów • Ocena 3,5 = 1
punkt • Ocena 4 = 2 punkty • Ocena 4,5 = 3 punkty • Ocena 5 = 4
punkty Punktacja egzaminu: • 11, 12 => 3,0 • 13,14 => 3,5 •
15,16 => 4,0 • 17, 18 => 4,5 • 19,20 => 5,0
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Wymagania: - lektura zaleconej literatury i zaliczenie sprawdzianu,
przygotowanie pracy pisemnej dotyczącej organizacji i zarządzania
wybraną instytucją publiczną lub organizacją wykonującą zadania z
obszaru bezpieczeństwa narodowego, przedstawienie podczas zajęć
w formie prezentacji działalności wybranej organizacji czy instytucji
odpowiedzialnej za bezpieczeństwo narodowe,udział w dyskusjach
problemowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Komunikowanie strategiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.120.5cd5596aa13db.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 9

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką komunikowania strategicznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

posiada podstawową wiedzę o organizacjach
i instytucjach, których działalność w związana jest
z prowadzeniem komunikacji strategicznej

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin ustny, raport,
zaliczenie
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W2

ma wiedzę na temat różnych systemów zarządzania
informacją

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W05

egzamin ustny, raport,
zaliczenie

W3

zna i rozumie podstawowe normy i reguły rządzące
komunikacją strategiczną w jej przejawach
dyplomatycznych i propagandowych

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

egzamin ustny, raport,
zaliczenie

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

egzamin ustny, raport,
zaliczenie

BNA_K1_K02

egzamin ustny, raport,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ analizować zjawiska komunikowania
strategicznego, poprzez rozumienie ich celów,
znaczenie użytych narzędzi, interpretację motywacji
i argumentacji stosowanych przez ich uczestników

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnictwa w debacie na temat strategicznych form
komunikowania

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

9

przygotowanie raportu

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

23

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
27

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do teorii komunikowania społecznego

W1, W3, U1, K1

2.

Komunikowanie strategiczne w komunikacji międzynarodowej

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Dyplomacja i jako narzędzie komunikowania strategicznego

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Komunikowanie strategiczne w sytuacjach kryzysowych – analiza przypadków

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Komunikowanie strategiczne w konﬂiktach zbrojnych – analiza przypadków

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Media jako element (narzędzie) komunikowania strategicznego (CNN eﬀect).

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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7.

Komunikowanie strategiczne organizacji i instytucji międzynarodowych - wybrane
przykłady

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Propaganda jako szczególny przykład komunikowania strategicznego

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

aktywne uczestnictwo w wykładzie konwersatoryjnym egzamin ustny

ćwiczenia

raport, zaliczenie

aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach przygotowanie raportu dotyczącego
strategii komunikacyjnej wybranej instytucji, organizacji lub
przedsiębiorstwa

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.120.5cd5596ac4fd6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy odnośnie istoty i uwarunkowań bezpieczeństwa ekonomicznego
państwa, a także zapoznanie ich z głównymi zagrożeniami tego bezpieczeństwa i sposobami przeciwdziałania
zagrożeniom.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student rozumie pojęcie bezpieczeństwa
ekonomicznego państwa i zna jego specyﬁczne cechy

BNA_K1_W01

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
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W2

student zna główne zagrożenia bezpieczeństwa
ekonomicznego wynikające z działalności państw
i funkcjonowania gospodarki światowej.

BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

W3

student zna główne sposoby przeciwdziałania
zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

BNA_K1_W02

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać główne zasady pozyskiwania i ochrony
informacji w ramach wywiadu gospodarczego

BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne,
projekt

U2

zidentyﬁkować zagrożenia oraz dostosować
odpowiednie metody i środki do przeciwdziałania
zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne,
projekt

U3

przygotować mini-projekt dotyczący problemów
bezpieczeństwa ekonomicznego wybranego państwa

BNA_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnej oceny zagrożeń bezpieczeństwa
ekonomicznego państwa oraz przeprowadzenia analizy
BNA_K1_K01
czynników powodujących występowanie kryzysów
gospodarczych, energetycznych, demograﬁcznych itp.

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie do zajęć

12

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Pojęcie i specyﬁka bezpieczeństwa ekonomicznego; Wewnętrzne uwarunkowania
bezpieczeństwa ekonomicznego; Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa
ekonomicznego państwa; Metody i środki przeciwdziałania zagrożeniom
bezpieczeństwa ekonomicznego państwa; Rola organizacji międzynarodowych w
zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego państwa;
Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe państwa; Bezpieczeństwo
żywnościowe państwa; Bezpieczeństwo transportowe (komunikacyjne) państwa;
Aspekt demograﬁczny bezpieczeństwa ekonomicznego państwa; Wywiad
gospodarczy; Terroryzm międzynarodowy, a bezpieczeństwo ekonomiczne
państw; Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, projekt,
aktywność na zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemne z tematów prezentowanych na wykładach
lub zaliczenie w oparciu o liczbę zgromadzonych punktów
(łącznie do uzyskania przez studenta jest 18 pkt): Punkty
można uzyskać za: - obecność na wykładach (0,5 pkt) aktywność podczas zajęć (0,5-1 pkt) - projekt zaprezentowany
podczas zajęć przygotowywany przez grupę osób (0-5 pkt)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

70 / 220

Racja stanu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.120.5cd5596ae67d6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest przedstawienie idei racji stanu w kontekście globalizacji oraz polskiej obecności w UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie powiązania pomiędzy sytuacją
Polski a procesami globalnymi.

BNA_K1_W02

zaliczenie ustne, esej
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W2

Student zna i rozumie powiązania pomiędzy
bezpieczeństwem Polski a systemem bezpieczeństwa
międzynarodowego.

BNA_K1_W03

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować dokumenty rządowe.

BNA_K1_U01

zaliczenie ustne, esej

U2

Student potraﬁ dokonywać syntezy oraz krytycznie
analizować dane.

BNA_K1_U02

zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy.

BNA_K1_K01

zaliczenie ustne, esej

K2

Student jest gotów do podjęcia dyskusji na tematy
trudne z zachowaniem zasad etycznych.

BNA_K1_K02

zaliczenie ustne, esej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie pracy semestralnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tradycyjna teoria racji stanu jest dziś coraz bardziej kwestionowana. Wraz z
członkostwem Polski w UE oraz postępującą globalizacją zmienia się koncepcja
władzy i suwerenności. Państwo przestaje posiadać monopol na stosowanie
przemocy na własnym terytorium. Jego suwerenność jest "wymywana" i
przekazywana na rzecz instytucji ponadnarodowych. Stąd potrzeba krytycznej
rewizji dotychczasowych teorii oraz wypracowanie nowej idei racji stanu. Kluczem
nie jest już suwerenność, ale podmiotowość, czyli zwiększanie siły oddziaływania.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Wprowadzenie podstawowych pojęć: państwo narodowe, racja stanu,
suwerenność etc.

W1, W2, K1, K2

3.

Globalizacja i przemiany państwa narodowego.

W1, W2, K1, K2

4.

Racja stanu w kluczowych dokumentach rządowych.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Podstawowi aktorzy międzynarodowi i ich wpływ na sytuację Polski.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

"Wymywanie" suwerenności - studium przypadków.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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7.

Jak państwo narodowe może zwiększać swoją podmiotowość? Studium
przypadków.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Spór "globalistów" i "lokalistów" o przyszłość państwa narodowego.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej oraz egzamin ustny.

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

Sylabusy
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Radykalizm i fundamentalizm islamski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.120.5cd5596b19e78.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

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

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

prezentacja

W2

Zna relacje religii do prawa pozytywnego w państwie
islamskim

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

prezentacja

W3

Zna podstawowe organizacje terrorystyczne w świecie
islamu

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

prezentacja

Sylabusy
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W4

Zna rolę jaką odgrywa religia w wybranych państwach
muzułmańskich

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

prezentacja

W5

Zna najważniejsze nurty ideologiczne
we współczesnym islamie

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

prezentacja

W6

Zna główne szkoły prawa islamskiego

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

prezentacja

W7

Zna wpływ czynnika fundamentalizmu islamskiego
na stosunki międzynarodowe

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ nazywać poszczególne elementy meczetów

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

prezentacja

U2

Potraﬁ posługiwać się pojęciami: demokracja islamska,
BNA_K1_U01,
rewolucja islamska, socjalizm islamski,
BNA_K1_U02
fundamentalizm islamski

prezentacja

U3

Potraﬁ zanalizować problem, jakim jest koncepcja
jihadu w islamie

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

prezentacja

U4

Potraﬁ rozróżnić islam modernistyczny
od fundamentalistycznego

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

prezentacja

U5

Potraﬁ porównać problemy z integracją
muzułmańskich imigrantów w wybranych państwach
europejskich

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

prezentacja

U6

Potraﬁ zanalizować problem fundamentalizmu
islamskiego na wybranym przykładzie państwa
muzułmańskiego

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

prezentacja

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student umie analizować aktualne wydarzenia
polityczne w ich społeczno-kulturowym powiązaniu
z radykalizmem islamskim.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

76 / 220

1. Islam jako system polityczno – prawny.
- Źródła prawa islamskiego
- Główne szkoły interpretacji prawa islamskiego
- relacja prawa stanowionego do prawa islamskiego na wybranych przykładach
2. Świat islamu wobec kolonializmu europejskiego.
- obraz Zachodu w świecie islamu
- reakcja świata islamu na kolonializm
3. Ruch Braci Muzułmanów w Egipcie i jego główni przed-stawiciele.
- myśl polityczna ruchu Braci Muzułmanów na przykła-dzie Hasana al-Banny i Sajjida Kutba
- Bracia Muzułmanie a świeckie rządy w Egipcie
- próby eksportu ideologii ruchu do innych państw Bli-skiego Wschodu
4. Jamaat-e-Islami – Stowarzyszenie Muzułmańskie w In-diach i Pakistanie
- myśl polityczna Abu Ali Maududiego
- ideologia Jamaat wobec niepodległości Indii
- Jamaat wobec idei państwa pakistańskiego
5. Rewolucja islamska w Iranie
- Chomeini wobec rządu Rezy Pahlaviego
1.

- Głównie postulaty rewolucji islamskiej w Iranie i ich realizacja w praktyce
- Wpływy rewolucji irańskiej w Libanie i Palestynie: Ha-mas i Hesbollah

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1

6. Talibowie w Afganistanie i Pakistanie
- Ideologia ruchu Talibów
- rządy Talibów w Afganistanie (geneza, funkcjonowanie)
- „Talibanizacja” Pakistanu – Terytoria Plemienne jako przykład „państwa upadłego”.
7. Somalia i Jemen
- Państwa upadłe po rozpadzie układu bipolarnego
- Rządy fundamentalistów w praktyce
8. „alkaidyzm, geneza organizacji, podstawy ideologiczne, struktura organizacyjna
- przykłady działalności
9. Fundamentalizm islamski w Europie
- problem integracji imigrantów z krajów muzułmańskich (dwa modele: na przykładzie
Francji i Wielkiej Brytanii)
- grupy radykalne
- zamachy terrorystyczne w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii
10. Fundamentalizm islamski na obszarze postradzieckim
- Islamski Ruch Uzbekistanu
- wojna domowa w Tadżykistanie

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z prezentacji trwającej 70 minut, mogącej zawierać
elementy multimedialne, zaopatrzonej w bibliograﬁę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kulturowe i religijne uwarunkowania konﬂiktów międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.120.5cd5596b3d6f5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką różnorodności kulturowej i religijnej w Europie
w miejscach, w których te uwarunkowania stały się przyczyną konﬂiktów społecznych i politycznych. W trakcie
trwania przedmiotu student dowie się, jakie są przyczyny, które wpływają na niemożność koegzystencji
odmiennych kultur czy religii w europejskim systemie wieloetnicznym. Będzie w stanie odpowiedzieć na pytania,
czy problemem jest zła polityka państwowa, czy też specyﬁka odmiennych społeczeństw, która uniemożliwia
stworzenie warunków współpracy i koegzystencji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma wiedzę na temat różnorodności kultur i religii
w Europie, rodzajów struktur i więzi społecznych
między ich przedstawicielami a strukturami
państwowymi; zna uwarunkowania związane
z funkcjonowaniem odmiennych społeczności, które
determinują naturę bezpieczeństwa w skali lokalnej,
krajowej i międzynarodowej

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W06

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, zaliczenie

W2

Na podstawie pogłębionej wiedzy potraﬁ wskazać
miejsca występowania odmiennych kultur i religii,
które są przyczyną konﬂiktów społecznych
i politycznych; potraﬁ wskazać przyczyny, które
BNA_K1_W02,
wpływają na niemożność koegzystencji odmiennych
BNA_K1_W04
kultur czy religii w europejskim systemie
wieloetnicznym; zna odpowiedź na temat wpływu tych
uwarunkowań na problem bezpieczeństwa w wymiarze
krajowym i międzynarodowym

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, zaliczenie

W3

Zna zagadnienie procesu powstawania narodów oraz
czynniki, które się na to składają; zna pojęcie
i znaczenie imaginarium wspólnoty oraz proces
kształtowania mitów narodowych i podstaw wspólnej
kultury budującej więzi danej grupy społecznej;
rozpoznaje wzorce kulturowe i ich relacje
z determinantami bezpieczeństwa

BNA_K1_W02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, zaliczenie

U1

Na podstawie pogłębionej wiedzy potraﬁ analizować
i interpretować wpływ czynników religijnych oraz
kulturowych na bieżącą sytuację w Europie;
na podstawie informacji wie, jakie występują
zagrożenia dla bezpieczeństwa regionu, wynikające
z różnic między społecznościami, zarówno w Europie
Południowo-Wschodniej, będącej tyglem
BNA_K1_U01
mniejszościowym, jak i Europie Zachodniej, która
przewartościowuje swoje podejście do mniejszości;
na podstawie tych wiadomości potraﬁ diagnozować
i prognozować zjawiska w zakresie bezpieczeństwa,
które są uwarunkowane współegzystencją odmiennych
kultur i religii oraz generować rozwiązania
konkretnych problemów w zakresie bezpieczeństwa

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, zaliczenie

U2

Potraﬁ poszerzać nabytą wiedzę na tematy związane
z wpływem czynników religijnych i kulturowych
na kwestię bezpieczeństwa; rozumie proces przemian
społecznych oraz potraﬁ interpretować, na podstawie
zdobytej wiedzy nowe wyzwania i zagrożenia, z jakimi
muszą się zmierzyć społeczności

BNA_K1_U07

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, zaliczenie

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy
trudne, związane z problemem tożsamości,
stereotypów, wykorzystywaniem problematyki
kulturowej i religijnej do politycznej manipulacji,
konﬂiktami na tym tle, z zachowaniem zasad
etycznych, jest otwarty na poglądy innych, a także
przygotowany do uczestnictwa w życiu społecznym
i politycznym na poziomie lokalnym, regionalnym

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

18

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie referatu

19

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienie tworzenia się narodów i czynniki kształtujące wspólnotowość;
imaginarium wspólnoty; powstawanie mitów narodowych i podstaw wspólnej
kultury;

W1, W3

2.

Rola kultury, języka i religii w kształtowaniu tożsamości etnicznych (i
narodowych);

W3, U2

3.

Problem stereotypów w funkcjonowaniu odmiennych wspólnot kulturowych;

W1, W2, U2, K1

4.

Kultura i religia jako narzędzie manipulacji politycznej – analiza wybranych
przypadków;

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Kulturowe i religijne podstawy wojen w byłej Jugosławii w latach 1991-1995

W2, U1, K1

6.

Kosowo – podobieństwo kultur a różnice religijne w konﬂikcie serbsko-albańskim;

W2, U1, K1

7.

Religia czy kultura? Problem islamu w Republice Serbii

W2, U1, U2, K1

8.

Wspólnota kultur i języka a odmienność tożsamości – przypadek narodów Bośni i
Hercegowiny;

W2, U1, U2, K1

9.

Uwarunkowania kulturowe i religijne rumuńsko-węgierskiego sporu o
Siedmiogród;

W1, U1, K1

10.

Muzułmanie w Niemczech a koniec polityki multi-kulti – rozwiązania niemieckie dla
W2, U2, K1
potencjalnych sporów multietnicznych;

11.

Problem mniejszości pochodzenia muzułmańskiego we Francji jako efekt
pokolonialny;

W2, U1, K1

12.

Konﬂikt etniczny jako typ konﬂiktu społecznego

W2, U2, K1

13.

Religia jako motyw ideowy współczesnego terroryzmu (terroryzm religijny,
religijny fundamentalizm chrześcijański/islamski/judaistyczny)

W1, W2, W3, U2, K1

14.

Symbole, znaki pamięci, kultura, język i religia grup narodowych, etnicznych i
religijnych i ich wpływ na tożsamość

W1, W3, U1, U2, K1

Sylabusy

81 / 220

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie przygotowanego eseju
problemowego oraz uczestnictwa i aktywności w
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość wydarzeń politycznych na świecie po II wojnie światowej

Sylabusy
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Design thinking (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.120.5cb42574db0f9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie założeń i struktury metody design thinking wykorzystywanej do tworzenia innowacyjnych
rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby użytkowników. 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:

Sylabusy
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W1

Student zauważa złożoność problemów i wyzwań
stojących przed podmiotami działającymi w obszarze
bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rozpoznać istotę problemów
w perspektywie potrzeb wszystkich interesariuszy

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

projekt

U2

Student rozumie dynamikę konﬂiktów i dylematów
pojawiających się w otoczeniu zewnętrznym
i wewnętrznym podmiotów działających w obszarze
bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

projekt

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

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03

projekt

K2

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

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie projektu

30

analiza badań i sprawozdań

30

przygotowanie do zajęć

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* 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

Sylabusy
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2.

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

W1, U1, 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, U2, 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)

W1, 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
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie 60% punktów za pracę na zajęciach i 40% za przyjęcie
rozwiązania przez zleceniodawcę.
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Międzynarodowe stosunki polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.140.5cd42cdcc587b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

specyﬁkę nauki o stosunkach międzynarodowych

BNA_K1_W01

egzamin pisemny
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W2

problematykę uczestników stosunków
międzynarodowych

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

egzamin pisemny

W3

czynniki kształtujących stosunki międzynarodowe

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

egzamin pisemny

W4

problematykę bezpieczeństwa międzynarodowego

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny

W5

poblematykę problemy globalnych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W6

funkcjonowanie współczesnego ładu
międzynarodowego

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

interpretować główne zjawiska polityczne
współczesnego świata

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego rozwijania wiedzy w zakresie
międzynaorodowych stosunków politycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

18

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
126

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot, zakres i funkcje nauki o stosunkach międzynarodowych

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Uczestnicy stosunków międzynarodowych,

W2, U1, K1

3.

Bezpieczeństwo międzynarodowe,

W4, U1, K1

4.

System stosunków międzynarodowych współcześnie i determinanty jego ewolucji,

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

5.

Podstawy metodologiczne i teoretyczne dyscypliny, paradygmaty badawcze,

W1, U1, K1

6.

Polityka zagraniczna państwa,

W2, W3, W4, W6, U1, K1

7.

Konﬂikty międzynarodowe,

W4, W5, W6, U1, K1

8.

Procesy integracyjne i globalizacja.

W3, W6, U1, K1

9.

Role międzynarodowe głównych mocarstw.

W3, W5, W6, U1, K1

10.

Problemy globalne: nierówności rozwojowe, niedobór surowców, demograﬁa,
migracje, ekologia, zbrojenia, konﬂikty lokalne, terroryzm międzynarodowy,
przestępczość zorganizowana.

W2, W4, W5, W6, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest złożenie egzaminu pisemnego

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz
zaliczenie treści merytorycznych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 r.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.140.5cd5596bb3b60.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest przedstawienie informacji dotyczących 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:

Sylabusy
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W1

ewolucję stosunków międzynarodowych po 1945 r.

BNA_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin

W2

podstawowe informacje nt. ewolucji systemu
międzynarodowego oraz poszczególnych jego aktorów
we wskazanym okresie

BNA_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
egzamin

W3

procesy polityczne, społeczne i gospodarcze, które
determinują stosunki międzynarodowe

BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć podstawowe procesy zachodzące
w stosunkach międzynarodowych i ich wpływ
na zmiany w tych stosunkach

BNA_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

wyszukiwać informacje, krytycznie je analizować
i syntetyzować

BNA_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U3

dyskutować na temat ewolucji środowiska
międzynarodowego w oparciu o przeczytaną literaturę

BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnej oceny opinii znajdujących się w krajowej
i międzynarodowej debacie publicznej o kierunkach
ewolucji stosunków międzynarodowych po 1945 r.,
w szczególności po zimnej wojnie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

18

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do sprawdzianu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
146

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Problemy poruszane na zajęciach obejmują następujące tematy: zimna wojna jako
tło dla stosunków międzynarodowych po 1945 r.; stosunki międzynarodowe w Azji
Południowo-Wschodniej; stosunki międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej;
Azja Południowa; konﬂikt izraelsko-arabski; Bliski Wschód; wojny w Afryce;
gospodarka światowa i funkcjonowanie najważniejszych organizacji
międzynarodowych po 1945 r.; problem Afganistanu, Pakistanu i Azji Centralnej,
powstanie i działanie SCO; obszar poradziecki; Europa Środkowo-Wschodnia pod
rządami komunistów; rozwój i funkcjonowanie Unii Europejskiej; konﬂikty w
Europie; Afryka – zmiany po II wojnie światowej; Ameryka Łacińska – problemy i
konﬂikty po 1945 r.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin

Warunkiem zaliczenia jest zdanie pisemnego egzaminu.

ćwiczenia

Warunkiem zaliczenia jest:1) aktywny udział w dyskusji; 2) pozytywne
zaliczenie na ocenę zdanie pisemnego sprawdzianu zaliczeniowego; 3) przygotowanie
prezentacji multimedialnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.140.5cd5596bd5461.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami powstania, rozwojem historycznym oraz znaczeniem
instytucji bezpieczeństwa międzynarodowego we współczesnym świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe podejścia badawcze i nurty teoretyczne
w naukach o bezpieczeństwie oraz w pokrewnych
dyscyplinach

BNA_K1_W01

egzamin pisemny / ustny
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W2

niezbędne pojęcia i typologie stosowane w naukach
o bezpieczeństwie

BNA_K1_W01

egzamin pisemny / ustny

W3

ewolucję ładu westfalskiego z punktu widzenia
bezpieczeństwa międzynarodowego

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W4

zna i rozumie funkcjonowanie instytucji
bezpieczeństwa międzynarodowego po II wojnie
światowej

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

właściwie wykorzystywać wiedzę teoretyczną dla
analizy i rozwiązywania problemów w obszarze
bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

U2

współpracując z innymi, doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności istotne dla poprawy bezpieczeństwa
w świetle nowych dostępnych informacji i w nowych
sytuacjach

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

U3

współdziałać, brać odpowiedzialność za powierzone
zadania i czynnie uczestniczyć w organizacjach
i instytucjach służących bezpieczeństwu

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zaangażowania w życiu społecznym, uwzględniając
specyﬁkę bezpieczeństwa, zarówno na poziomie
lokalnym i krajowym

BNA_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

K2

podejmowania różnych ról i aktywności zawodowej
w sferze bezpieczeństwa

BNA_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie do egzaminu

72

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa – pojęcie, istota; Rodzaje
międzynarodowych instytucji bezpieczeństwa i ich ewolucja w czasach
nowożytnych; Współczesne procesy instytucjonalizacji w dziedzinie
bezpieczeństwa, uwarunkowania i rezultaty; Aksjologia instytucji bezpieczeństwa;
Stosunki między poszczególnymi instytucjami bezpieczeństwa
międzynarodowego; Funkcje i znaczenie międzynarodowych instytucji
bezpieczeństwa; Instytucje powszechne (systemy zbiorowego bezpieczeństwa Ligi Narodów i Organizacji Narodów Zjednoczonych); Instytucje regionalne i
subregionalne; Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie;
Instytucjonalizacja bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego; Instytucje
bezpieczeństwa na obszarze WNP; Instytucje bezpieczeństwa obszaru
eurazjatyckiego; Instytucjonalizacja współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w
regionie Azji i Pacyﬁku; Instytucje bezpieczeństwa Azji Południowej i PołudniowoWschodniej; Instytucje bezpieczeństwa Bliskiego i Środkowego Wschodu;
Instytucje bezpieczeństwa w Afryce; Instytucje Półkuli Zachodniej.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin opierał się będzie na wiedzy przekazywanej w trakcie
wykładów, jak również pracy własnej studenta z materiałami
egzamin pisemny / ustny
poświęconymi wskazanej problematyce. Egzamin będzie miał
charakter pytań testowo-opisowych.
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Geograﬁa polityczna i gospodarcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.140.5cd5596c02bb7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Prezentacja wzajemnych oddziaływań między przestrzenią geograﬁczną a procesami polityczno - gospodarczymi,
czyli analiza różnorodnych związków pomiędzy tymi procesami a komponentami przyrodniczymi
i antropologicznymi środowiska, w którym one zachodzą;

C2

Przedstawienie całościowego, przestrzennego modelu procesów politycznych, które przebiegają na trzech
poziomach: globalnym (świat), narodowym (państwa), lokalnym (prowincje, miasta);

C3

Ukazanie charakteru zmiany dotychczasowego paradygmatu nauk społecznych - coraz częstsze zastępowanie
analizy z poziomu państwa narodowego analizą z perspektywy globalnej, jak również z lokalnej, regionalnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna genezę geograﬁi politycznej i ekonomicznej,
BNA_K1_W01,
główne podejścia badawcze oraz miejsce wśród innych
BNA_K1_W02
nauk społecznych

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2

Wie czym jest geopolityka, rozumie jej znaczenie dla
interpretacji zjawisk społeczno – politycznych
w kontekście czasoprzestrzennym

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U1

Analizuje bieżącą politykę państw, organizacji
BNA_K1_U04,
międzynarodowych, gospodarczych oraz działania
ruchów społecznych i społeczności w oparciu o metody BNA_K1_U05
właściwe dla wiadomej dyscypliny naukowej

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

Swobodnie posługuje się terminologią geograﬁi
politycznej i ekonomicznej w odniesieniu do zjawisk
polityczno – ekonomicznych

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U3

Identyﬁkuje podstawowe problemy polityczne
i ekonomiczne w kontekście regionalnym i globalnym,
dokonuje ich gradacji oraz tworzy zbiór bazowych
rozwiązań

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U4

Interpretuje doniesienia medialne nawiązujące
do zjawisk czasoprzestrzennych zjawisk społeczno –
ekonomicznych w kontekście zagrożeń i korzyści dla
sytuacji jednostek, grup społecznych, narodów
i społeczności transnarodowych

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Działa w zespołach analitycznych wykorzystujących
warsztat geografa politycznego i geopolityka

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

18

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie do sprawdzianów

20

analiza badań i sprawozdań

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
126

ECTS
5.0
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Liczba godzin
36

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.3

* 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 i
ekonomicznej. Metodologia. Przedmiot, zakres i cele badawcze geograﬁi
politycznej i ekonomicznej. Geograﬁa polityczna i ekonomiczna a inne dziedziny
nauki.

W1

2.

Geograﬁa polityczna a geopolityka: pojęcie geopolityki i jej wpływ na rozwój
geograﬁi politycznej. Interpretacja zjawisk i procesów politycznych w odniesieniu
do przestrzeni geograﬁcznej.

W2

3.

Prezentacja głównych doktryn geopolitycznych (F. Ratzel, R, Kjellen, K. Haushofer,
A.T. Mahan, H. Mackinder, N. Spykman, A. Seversky, S. Cohen).

U1, U2, U3, U4

Wybrane współczesne doktryny geopolityczne - np.:
4.

U1, U2, U3, U4
I. Wallerstein (światowy system ekonomiczny w erze globalizacji).

5.

Zarys historyczny zmian na mapie świata, ich dynamika (m.in.: ewolucja mapy
politycznej w wyniku odkryć geograﬁcznych, zmiany w XX wieku - świat po I i II
wojnie światowej, procesy dekolonizacyjne, upadek komunizmu).

U1, U2, U3, U4

6.

Mapa geopolityczna współczesnego świata: państwa i terytoria; politycznogospodarczy podział świata; organizacje międzynarodowe.

U1, U2, U3, U4

7.

Geograﬁczno-polityczne cechy państw: obszar i granice państw. Granica - rodzaje,
funkcje, zmienność; granice morskie i powietrzne. Stolice, nazwy państw, symbole
państwowe.

U1, U2, U3, U4

8.

Ustrojowe formy państwa (monarchia, republika; system prezydencki,
parlamentarno-gabinetowy, mieszany; państwo unitarne, federacja)

U1, U2, U3, U4

9.

Organizacje międzynarodowe - ONZ, organizacje gospodarcze, wojskowopolityczne, ważniejsze organizacje regionalne.

U1, U2, U3, U4

10.

Pojęcie narodu. Naród i rasa. Narodowość a wielokulturowość (podziały językowe i
wyznaniowe). Mniejszości narodowe. Migracje - uwarunkowania i konsekwencje.

U1, U2, U3, U4

11.

Geograﬁa orientacji politycznych (współczesne ideologie, partie polityczne,
geograﬁa wyborcza)

U1, U2, U3, U4

12.

Globalistyka w geograﬁi politycznej (podstawowe pojęcia - problemy globalne i ich
współzależność, stopień globalizacji świata).

U1, U2, U3, U4

13.

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 rozbrojenia; terroryzm
międzynarodowy; fundamentalizm; rozwój technologii.

U1, U2, U3, U4, K1

14.

Współzależności międzynarodowe: regiony w kontekście geopolityki (świat
euroatlantycki, Europa Wschodnia, Azja i Chiny, świat arabski, Afryka, Ameryka
Łacińska)

U1, U2, U3, U4, K1

15.

Pozycja geopolityczna Polski w Europie i świecie - wyzwania, zagrożenia,
perspektywy

U1, U2, U3, U4, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin obejmujący część treści merytorycznych modułu, na które
składają się: - treści przekazywane podczas wykładów, - wiedza
uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania tekstów w
ramach treści wykładowych oraz korzystania z metody e – learning
(studiowania map i wykresów) Egzamin składa się z dwóch części
(testu wyboru, test uzupełnień)

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące wydzielone treści merytoryczne na
podstawie: a) 2 kolokwiów: jednego śródsemestralnego oraz
jednego końcowego, obejmujących odpowiednio po 50% materiału;
b) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci udziału w
dyskusji z rzeczową argumentacją oraz wyników powierzonych
przez prowadzącego zadań realizowanych grupowo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza dotycząca historii stosunków międzynarodowych XX/XXI w., historii powszechnej w XX/XXI w. oraz
geograﬁi świata

Sylabusy
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Międzynarodowe prawo humanitarne i konﬂiktów zbrojnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.140.5cd5596c26c55.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe podejścia badawcze, nurty teoretyczne,
elementy metodologii oraz terminologię z zakresu
międzynarodowego prawa humanitarnego i konﬂiktów
zbrojnych

BNA_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

normy prawne uregulowane w międzynarodowym
prawie humanitarnym i konﬂiktów zbrojnych

BNA_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

jakie są prawne uwarunkowania bezpieczeństwa
w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej

BNA_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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W4

jak prawo międzynarodowe reguluje zjawiska oraz
procesy bezpieczeństwa w wymiarze krajowym
i międzynarodowym

BNA_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać posiadaną wiedzę w celu rozwiązania
kazusów z zakresu międzynarodowego prawa
humanitarnego i konﬂiktów zbrojnych

BNA_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

znaleźć i wykorzystać odpowiednie źródła
międzynarodowego prawa humanitarnego regulujące
daną sytuację

BNA_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

pracować w grupie w celu rozwiązania konkretnych
problemów/kazusów z zakresu międzynarodowego
prawa humanitarnego

BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści, kierując się przy tym koniecznością stałego
i samodzielnego uaktualniania wiedzy i umiejętności
w świetle dostępnych informacji, obserwowanych
zjawisk i na podstawie nowych sytuacji

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

ćwiczenia

18

przygotowanie do ćwiczeń

39

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Historyczne uwarunkowania tworzenia prawa wojennego a później prawa
humanitarnego konﬂiktów zbrojnych; Źródła i zasady międzynarodowego prawa
humanitarnego konﬂiktów zbrojnych; Konﬂikt zbrojny międzynarodowy wg
przepisów obowiązujących; Zakaz użycia siły w prawie humanitarnym. Zasady
rozpoczynania i kończenia wojny. Neutralność; Status kombatanta i jeńca
wojennego; Ochrona rannych, chorych i rozbitków; Ochrona ludności cywilnej w
konﬂiktach zbrojnych; Ochrona dóbr kulturalnych i cywilnych w trakcie konﬂiktów
zbrojnych; Metody i środki walki w świetle międzynarodowego prawa
humanitarnego; Odpowiedzialność karna za złamanie prawa humanitarnego;
Podsumowanie zajęć, pytania studentów, dyskusja nad materią wykładu.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny składa się z testu zawierającego pytania zamknięte
oraz otwarte. Trwa on jedną godzinę i obejmuje całość materii wykładu.
Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z
ćwiczeń.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Zaliczenie polega na rozwiązaniu końcowego kolokwium składającego się
z trzech kazusów. Punkty za aktywność na zajęciach są dopisywane do
zaliczenie na ocenę
wyników kolokwium. Warunkiem podejścia do kolokwium jest posiadanie
maksimum dwóch nieobecności.

Sylabusy
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Polityka bezpieczeństwa energetycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.140.5cd5596c492b9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna pojęcie bezpieczeństwa energetycznego
i związane z nim specjalistyczne słownictwo

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

Wskazuje miejsce bezpieczeństwa energetycznego
w systemie bezpieczeństwa państwa oraz potraﬁ
wymienić czynniki determinujące bezpieczeństwo
narodowe, surowcowe i energetyczne.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Interpretuje współczesne problemy światowego
bezpieczeństwa i zagrożenia energetyczne
w szczególności implikacje niedoboru surowców
i dostaw źródeł energii dla międzynarodowej sytuacji
politycznej i gospodarczej.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

Prognozuje zachowania kluczowych uczestników
systemu bezpieczeństwa energetycznego w układzie
eksporter – importer surowców strategicznych w skali
regionalnej i globalnej.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3

Analizuje znaczenia i wpływ surowców strategicznych
na światową gospodarkę. Przedstawia globalne
zależności i następstwa polityczno – ekonomicznych
związane z dostępem lub brakiem do zasobów
surowców strategicznych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uczestniczy w kształtowaniu ocen i postaw w poprzez
udział w dyskusji na tematy związane
z bezpieczeństwem energetycznym.

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicje i istota bezpieczeństwa energetycznego (Czynniki determinujące
bezpieczeństwo narodowe, Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego państwa,
Instrumenty polityki bezpieczeństwa)

W1, W2

2.

Rola i znaczenie energii w rozwoju cywilizacyjnym świata (Typy źródeł energii oraz
struktura światowych zasobów i zużycia surowców energetycznych). Perspektywy
W1, W2
rozwoju sytuacji energetycznej na świecie (Prognozy rozwoju polityczno –
gospodarczego świata na tle bazy surowcowej oraz nowe źródła energii).

Sylabusy
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3.

Wpływ zasobów surowcowych na kształtowanie zjawisk gospodarczych
(Zarządzanie globalną polityką energetyczną a struktura światowego przemysłu i
rynku, Konsekwencje niedoboru surowców dla światowej gospodarki, Implikacje
(nie)bezpieczeństwa energetycznego na międzynarodową sytuację geopolityczną)
oraz Problem kontroli złóż surowców strategicznych na Bliskim Wschodzie (OPEC,
Bliskowschodnia polityka energetyczna wybranych państw).

W2, U3

4.

Alternatywne źródła energii (Energia biomasy, Energia wiatru, Hydroelektrownie,
Energia geotermalna)

W1, W2

5.

Bezpieczeństwo energetyczne UE jako element systemu bezpieczeństwa
europejskiego (Struktura i stan zasobów, Problem uzależnienia od importu
surowców strategicznych, Instytucjonalizacji wspólnej polityki energetycznej UE)

W1, W2, U1, U2, U3, K1

6.

Polityka energetyczna Stanów Zjednoczonych (Struktura zasobów, produkcja
strategicznych surowców kopalnianych , Interesy i strategia prewencyjna wobec
problemu bezpieczeństwa energetycznego)

W2, U2, U3, K1

7.

Strategia energetyczna Rosji (Stan i struktura surowców strategicznych,
Znaczenie surowców w polityce zagranicznej Rosji, Relacje energetyczne UE –
Rosja, Polityka energetyczna wobec krajów WNP , Polityka energetyczna wobec
wybranych państw azjatyckich)

W2, U2, U3, K1

8.

Bezpieczeństwo energetyczne Chiny i Indii. Polityka energetyczna Iranu. Problem
energetyki jądrowej w polityce Iranu

W2, U1, U2

9.

Problemy bezpieczeństwa energetycznego Polski

W2, U1, U2, K1

10.

Państwa skandynawskie i region arktyczny

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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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Technologia informacyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.140.5ca7569852678.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z gotowymi produktami informatycznymi z jednoczesnym
nabywaniem wiedzy oraz umiejętności posługiwania się nimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

ma ogólną wiedzę nt.: technologii informacyjnej.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W07

zaliczenie na ocenę
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W2

zna obszary zastosowań praktycznych współczesnej
technologii informacyjnej.

BNA_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W3

zna programy użytkowe przydatne w pracy zgodnej
z kierunkiem studiów.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ właściwie wybierać i wykorzystać narzędzia
technologii informacyjnej celem przygotowania prac
w ramach studiowanego kierunku.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ właściwie wybierać i wykorzystać narzędzia
technologii informacyjnej do opracowania wyników
badań.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ funkcjonować we współczesnym
społeczeństwie informacyjnym efektywnie stosując
środki i narzędzia technologii informacyjnej do analizy,
przetwarzania i prezentowania informacji.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego samokształcenia, poznawania nowoczesnych
rozwiązań z zakresu zastosowań technologii
informacyjnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie projektu

5

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie raportu

5

analiza i przygotowanie danych

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

pozyskanie danych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
53

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

106 / 220

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Usługi w sieciach informatycznych/Internet
Korzystanie z zasobów sieciowych, wyszukiwanie informacji w Internecie.
2.Oprogramowanie użytkowe - przetwarzanie tekstu (MS Word), arkusz
kalkulacyjny (MS Excel),graﬁka prezentacyjna/menadżerska (MS Power Point)
a. edytowanie dokumentu, formatowanie tekstu, prezentowanie informacji w
tabelach i kolumnach, dołączanie graﬁki do tekstu, tworzenie konspektów, spisy
bibliograﬁczne, korespondencja seryjna, dostosowywanie interfejsu aplikacji do
wymagań użytkownika –pasek narzędzi
b. podstawowe operacje w arkuszu kalkulacyjnym: zaznaczanie komórek,
przenoszenie, kopiowanie, adresy względne i bezwzględne, przenoszenie danych
z innych programów, import pliku tekstowego; wykonywanie obliczeń na danych pisanie formuł, wykorzystanie funkcji standardowych (logicznych, statystycznych,
tekstowych); formatowanie danych; ﬁltrowanie danych; wizualizacja obliczeń przy
użyciu wykresów - formatowanie wykresów
c. pojęcia podstawowe, pojęcie slajdu, kreator zawartości, szablon, pusta
prezentacja, pokaz slajdów, etap u tworzenie pokazu slajdów, wprowadzanie
automatycznego czasu odtwarzania slajdów, wstawianie obrazków, animacji, oraz
muzyki czy plików ﬁlmowych jako tła prezentacji.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie projektu przy pomocy dostępnych narzędzi technologii
informacyjnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy technologii z zakresu szkoły średniej. W semestrze dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecności.
Nieobecność na większej liczbie zajęć niż połowa powoduje automatyczne niezaliczenie kursu.

Sylabusy
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Bezpieczeństwo narodowe w basenie Morza Śródziemnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.140.5cd5596c70d95.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie z historią regionu śródziemnomorskiego w XX wieku oraz współczesnymi zagadnieniami w zakresie
bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli politycznej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych,
Sojuszu Północnoatlantyckiego, znaczenia konﬂiktu bliskowschodniego, stosunku państw arabskich i Afryki
subsaharyjskiej do tego obszaru; wypracowanie umiejętności analitycznego myślenia o procesach politycznych
w zachodzących w regionie śródziemnomorskim, 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:

Sylabusy
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Ma podstawową wiedzę politologiczną o relacjach
między strukturami i podmiotami stosunków
międzynarodowych w skali regionalnej i globalnej.

W1

BNA_K1_W01

zaliczenie pisemne

BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
Potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące
we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
podjęcia współpracy w grupie i ma świadomość
nieustannego porzeszania zdobytej wiedzy.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

1. Charakterystyka geograﬁczna i historyczna regionu; 2. Deﬁnicja regionu basenu
Morza Śródziemnego. Klasyﬁkacja państw regionu; 3. Polityka Stanów
Zjednoczonych wobec państw regionu Morza Śródziemnego w zakresie
bezpieczeństwa; 4. Obszar śródziemnomorski w strategii bezpieczeństwa Unii
Europejskiej (Deklaracja barcelońska, szczyt Euromed); 5. Kryzysy polityczne i
W1, U1, K1
lokalne konﬂikty zbrojne w basenie Morza Śródziemnego i ich wpływ na system
bezpieczeństwa; 6. Rola regionu śródziemnomorskiego w rozwiązaniu konﬂiktu na
Bliskim Wschodzie; 7. Probelm terroryzmu międzynarodowego; 8. Problem
niekontrolowanego przepływu ludzi z krajów biednych do bogatych; 9. Dialog
Śródziemnomorski: Morze Śródziemne w polityce bezpieczeństwa NATO.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne obecność na zajęciach i pozytywnie napisana praca pisemna
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z zakresu historii stosunków międzynarodowych w obszarze Morza Śródziemnego.

Sylabusy
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Formacje policyjne II i III RP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.140.5cd5596c92a4a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna proces tworzenia się formacji policyjnych
i granicznych na ziemiach polskich

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

prezentacja

W2

BNA_K1_W01,
Zna podstawy prawne działalności formacji policyjnych BNA_K1_W02,
i granicznych w Polsce.
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

prezentacja

Sylabusy
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Zna podstawowe przepisy regulujące funkcjonowanie
policji i służb granicznych.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

prezentacja

W4

Zna system ochrony VIP w Polsce.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

prezentacja

W5

Zna cele i zadania formacji granicznych w ramach
systemu Schengen.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

prezentacja

U1

Potraﬁ przedstawić podstawowe wartości, jakie wiążą
się z pojęciem „służby państwowej”

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

prezentacja

U2

Potraﬁ porównać pragmatykę służbową policji i służb
granicznych w II i III RP.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

prezentacja

U3

Potraﬁ rozpoznawać stopnie funkcjonariuszy policji
i straży granicznej.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

prezentacja

U4

Potraﬁ przedstawić formy kultywowania tradycji
formacji granicznych i policyjnych II RP
we współczesnej Polsce.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

prezentacja

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

prezentacja

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Współpracy w realizacji małego projektu badawczego
i prezentacji jego efektów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Służby policyjne na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej.
2. Organizacja służb policyjnych po odzyskaniu niepodległości
3. Ustrój i struktura organizacji Policji Państwowej i zmiany w jego strukturze.
4. Specyﬁka służby policyjnej w okresie międzywo-jennym.
5. Pragmatyka służbowa w Policji Państwowej.
6. Kierunki ewolucji Policji Państwowej po maju 1926.
7. Policja Województwa Śląskiego-geneza i specyﬁ-ka funkcjonowania

1.

8. Formacje graniczne: Straż Graniczna, Korpus Ochrony Pogranicza.

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

9. Milicja Obywatelska i Wojska Ochrony Pogranicza w systemie administracji PRL.
10. Ochrona VIP – Policja Państwowa i Biuro Ochro-ny Rządu.
11. Policja III RP- struktura i funkcjonowanie.
12. Straż Graniczna..
13. Współpraca międzynarodowa polskiej policji w II i III RP.
14. Współczesna policja wobec tradycji Policji Pań-stwowej (Stowarzyszenie
Rodzina Policyjna 1939, Muzeum Policji, rekonstrukcja historyczna,
umundurowanie i symbolika).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z prezentacji trwającej 70 minut, mogącej zawierać
elementy multimedialne, zaopatrzonej w bibliograﬁę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Powszechna historia ustrojów państwowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.140.5cd5596cb433b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Konwersatorium ma na celu zaprezentowanie historii ustrojów wybranych państw europejskiej kultury prawnej
od średniowiecza do drugiej wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa
narodowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

cechy poszczególnych form ustrojowych w rozwoju
historycznym monarchii patrymonialnej, monarchii
stanowej, monarchii absolutnej

BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

historię ustroju wybranych państw europejskich
(Francji, Anglii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji) oraz
Stanów Zjednoczonych Ameryki

BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

U1

uczestniczyć w dyskusji na tematy związane
z wpływem poszczególnych ustrojów państwowych
na kwestię bezpieczeństwa krajowego
i międzynarodowego

BNA_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystywać i interpretować źródła odnośnie
do historii ustrojów państwowych

BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestniczyć w dyskusji na tematy związane
z wpływem poszczególnych ustrojów państwowych
na kwestię bezpieczeństwa krajowego
i międzynarodowego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie do zajęć

30

analiza źródeł historycznych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Realizowane tematy przekrojowe obejmują zagadnienia: powstawania pierwszych
organizmów państwowych w Europie po upadku Cesarstwa Rzymskiego,
monarchii patrymonialnej, monarchii stanowej, parlamentaryzmu, monarchii
absolutnej, powstania konstytucjonalizmu, państw totalitarnych. Omawiane są
ustroje Francji, Anglii (Wielkiej Brytanii), Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Rosji.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach.
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Imigracja muzułmańska a bezpieczeństwo Europy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.140.5cd5596ed17fa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem konwersatorium jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką obecności społeczności muzułmańskich
w Europie i jej implikacjami dla bezpieczeństwa narodowego wybranych krajów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna przyczyny, dynamikę i strukturę imigracji
muzułmańskiej w krajach Europy

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

projekt, prezentacja
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W2

Zna i rozumie konﬂiktogenne czynniki powstające
na styku zderzenia kultury Zachodu i islamu

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

projekt, prezentacja

W3

Identyﬁkuje modele integracji społeczności
muzułmańskich w wybranych krajach, wskazuje ich
słabe strony

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

projekt, prezentacja

W4

Zna skalę zjawiska radykalizacji wśród społeczności
napływowej oraz w obrębie społeczeństw państw
przyjmujących

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

projekt, prezentacja

U1

Potraﬁ analizować obecność mniejszości
muzułmańskich w kontekście realnego, potencjalnego
i wyimaginowanego zagrożenia dla bezpieczeństwa
poszczególnych państw

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

projekt, prezentacja

U2

Potraﬁ prognozować możliwe scenariusze relacji
w wymiarze imigracja muzułmańska-społeczeństwo
przyjmujące

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

projekt, prezentacja

U3

Potraﬁ we współpracy grupowej przygotować raport
na temat mniejszości muzułmańskiej w wybranym
kraju Europy

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

projekt, prezentacja

K1

Student jest przygotowany do funkcjonowania
w środowisku wielokulturowym. W komunikacji
interpersonalnej umie wykorzystać i identyﬁkować
kody kulturowe właściwe dla cywilizacji arabskomuzułmańskiej

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

projekt, prezentacja

K2

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy z zakresu
islamu europejskiego i krytycznej oceny zachodzących
zjawisk w obrębie społeczeństw wielokulturowych

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie projektu

40

przygotowanie do zajęć

32

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia i tradycja mniejszości muzułmańskich w Europie. Przyczyny, typologia,
dynamika imigracji muzułmańskiej w krajach Europy Zachodniej

W1, U1, K1

2.

Islam a Zachód: relacje między cywilizacjami i społeczeństwami. Wzajemne
stosunki w perspektywie historycznej oraz współcześnie;
Aspekty kulturowo- religijne islamu jako „bariera” w recepcji wartości i stylu życia
Zachodu. Normy religijne i kontrowersyjne zwyczaje w klasycznej kulturze islamu;
współczesne normy obyczajowe. Doświadczenie islamofobii

W2, U1, U2, K1, K2

3.

Obecność społeczności muzułmańskich na Zachodzie jako wyzwanie dla
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa: aspekt społeczny i ekonomiczny

W2, U1, U2, K2

4.

Stosowane modele współistnienia: integracja, asymilacja, wielokulturowość i ich
skuteczność na przykładzie wybranych państw

W3, U1, U2, K2

5.

Wybrane aspekty obecności mniejszości muzułmańskich w krajach europejskich
(Francja, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy
(Punkty zapalne. Implikacje dla bezpieczeństwa narodowego. Proﬁl społecznoekonomiczny mniejszości, ogólna sytuacja prawna, Muzułmanie i ich religia w
przestrzeni publicznej (charakterystyka, etapy instytucjonalizacji islamu w krajach
Europy). Zjawisko radykalizmu w obrębie populacji muzułmanów w Europie.
Radykalizm religijny, polityczny, etniczny; manifestacje radykalizacji islamu,
miejsce imigracji muzułmańskiej w programach partii nacjonalistycznych,
populistycznych społeczeństw przyjmujących

W2, W4, U2, U3, K2

6.

Tradycje i perspektywy polskiego islamu

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

7.

Euroislam. Możliwe scenariusze relacji. Modele koegzystencji

W3, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywność w czasie zajęć; przygotowanie matrycy radykalizacji
projekt, prezentacja społeczności muzułmańskich/ wobec społeczności muzułmańskich w
wybranym kraju Europy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Międzynarodowe stosunki militarne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.180.5cd5596d3a806.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna terminologię i zjawiska wynikające z procesów
zachodzących w międzynarodowych stosunkach
militarnych

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Deﬁniuje ogólnoświatowe płaszczyzny oddziaływania
i poziomy zależności wynikające działania różnych
podmiotów MSM

BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Rozumie i wyjaśnia ewolucję i skutki procesów
globalnych oraz regionalnych zjawisk dotyczących
MSM

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Opisuje typy, funkcje, formy i podmioty procesów
regionalnej integracji w zakresie współpracy militarnej

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Samodzielnie prognozuje rozwój skutków
wynikających z uwarunkowań międzynarodowych
stosunków militarnych

BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Analizuje współzależności zachodzące w ramach MSM

BNA_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

K1

Podejmuje dyskusje na tematy związane z różnymi
wymiarami i implikacjami stosunków militarych
kształtując postawy i więzi społeczne związane z rolą
sił zbrojnych w społeczeństwie

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Podejmuje dyskusje na tematy związane z różnymi
wymiarami i implikacjami stosunków militarych
kształtując postawy i więzi społeczne związane z rolą
sił zbrojnych w stosunkach międzynarodowych

BNA_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

18

przygotowanie do egzaminu

15

analiza aktów normatywnych

4

analiza badań i sprawozdań

11

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

konsultacje

5

uczestnictwo w egzaminie

2

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

analiza dokumentów programowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
113

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

1. Charakterystyka międzynarodowych stosunków militarnych
2. Typy relacji w międzynarodowych stosunkach militarnych
3. Idee i normy międzynarodowych stosunków militarnych
4. Normy egzystencjalne, koegzystencjalne, uniwersalne w stosunkach militarnych
5. Realizacja norm w stosunkach militarnych – rozbrojenie, odstraszanie,
powstrzymywanie
6. Koncepcje użycia broni atomowej – USA, Rosja, ZSRR, Francja, Wielka Brytania
7. Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków militarnych
8. Mechanizmy kontroli broni konwencjonalnej – globalne i regionalne
9. Mechanizmy kontroli broni konwencjonalnej nowego typu
10. Mechanizmy kontroli broni masowego rażenia – globalne i regionalne
11. Międzynarodowy handel bronią – instytucje globalne i regionalne
12. Międzynarodowy handel bronią – sposoby wyjaśniania
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
13. Proces rozbrojeniowy w epoce pozimnowojennej
K1, K2
14. Mechanizmy interwencji, reagowania kryzysowego i stabilizacji
15. Odpowiedzialność za ochronę (R2P)
16. Podmioty międzynarodowych stosunków militarnych
17. Problem legalności użycia siły w stosunkach międzynarodowych (Karta
Narodów Zjednoczonych) – operacje pokojowe/stabilizacyjne
18. Teorie i koncepcje wojen: wojna totalna, postindustrialna; kontrinsurekcyjna;
hybrydowa, protokoły wojny
19. Umiędzynarodowiony konﬂikt wewnętrzny
20. Kultura strategiczna – deﬁnicje i etapy rozwoju
21. Rewolucja w dziedzinie wojskowości - RMA
22. Prywatyzacja wojny i międzynarodowych stosunków militarnych
23. Technologiczny i kosmiczny wymiar międzynarodowych stosunków militarnych
24. Rola agencji w międzynarodowych stosunkach militarnych
25. Relacje cywilno-militarne dotyczące użycia sił zbrojnych

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny:test JEDNOKROTNEGO WYBORU (15 pytań x 2 punkty)
oraz 2 pytania otwarte (x 5 punktów). Łącznie 40 punktów, zaliczenie od
20 punktów wzwyż.

ćwiczenia

zaliczenie

Test jednokrotnego wyboru: (15 pytań x 2 punkty) oraz 2 pytania otwarte
(x 5 punktów). Łącznie 40 punktów, zaliczenie od 20 punktów wzwyż.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Negocjacje i przywództwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.180.5cd5596d62d4f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

eK 1: Student zna i rozumie kompleksowość relacji
między faktami, obiektami i procesami
bezpieczeństwa w wymiarze krajowym
i międzynarodowym, rozumie złożoność interesów
poszczególnych aktorów politycznych wynikających
z tej kompleksowej relacji oraz znaczenie mediacji
w sytuacjach konﬂiktowych

BNA_K1_W02

aktywność
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W2

eK 2: Student zna i rozumie uwarunkowania
bezpieczeństwa (w szczególności politycznoustrojowe, ekonomiczne, prawne, etyczne, społeczne,
kulturowe) i potraﬁ na tej podstawie określić interesy
poszczególnych aktorów politycznych

BNA_K1_W03

aktywność

W3

eK 3: Student zna i rozumie funkcjonowanie człowieka
w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, w tym
z uwzględnieniem zasad etycznych i różnic
kulturowych

BNA_K1_W06

aktywność

U1

eK 4: Student potraﬁ wykorzystać posiadaną wiedzę
w celu formułowania interesów i stanowisk
poszczególnych aktorów politycznych oraz w celu
rozwiązywania problemów w zakresie bezpieczeństwa
wynikających z wielości aktorów i interesów

BNA_K1_U01

aktywność

U2

eK 5: Student potraﬁ formułować stanowiska
negocjacyjne z wykorzystaniem specjalistycznej
terminologii z zakresu bezpieczeństwa oraz bierze
udział negocjacjach w zakresie problematyki
bezpieczeństwa

BNA_K1_U04

aktywność

U3

eK 6: Student potraﬁ współpracować z innymi osobami
w ramach prac zespołowych, w tym opracowywać
wspólne stanowiska w ramach grup negocjacyjnych

BNA_K1_U06

aktywność

K1

eK 7: Student jest gotów do krytycznej analizy źródeł
i treści przy formułowaniu stanowisk, mając przy tym
na względzie konieczność stałego uaktualniania
wiedzy i umiejętności w zależności od sytuacji

BNA_K1_K01

aktywność

K2

eK 8: Student jest gotów do podejmowania dyskusji
na tematy społeczno-polityczne, które pozostają
aktualne dla bezpieczeństwa w wymiarze krajowym
i międzynarodowym z zachowaniem zasad etycznych
oraz jest gotów do zasięgania opinii ekspertów
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

BNA_K1_K02

aktywność

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

18

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do ćwiczeń

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie do negocjacji: cechy dobrego negocjatora;
2. Formułowanie interesów w sytuacjach konﬂiktowych;
3. Określanie pozycji negocjacyjnej: analiza SWOT, określenie BATNA;
4. Style i typy negocjacji;
5. Techniki i taktyki negocjacyjne;
6. Symulacje negocjacji: poziom międzynarodowy;
7. Symulacje negocjacji: poziom regionalny;
8. Symulacje negocjacji: poziom krajowy;
9. Symulacje negocjacji: poziom lokalny;
10. Uwzględnienie zasad etycznych oraz specyﬁki kulturowej w negocjacjach
międzynarodowych;
11. Mediacja jako sposób rozwiązywania sytuacji konﬂiktowych

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
aktywność

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach (udział w dyskusji oraz
oddawanie przydzielonych do tekstów zadań)
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Zarządzanie kryzysowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.180.5cd5596d86ea1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student nabywa wiedzę , umiejętności i kompetencję w zakresie rozumienia natury i źródeł bezpieczeństwa oraz
rozumienia zasad organizacji użycia sił i środków, a także sposobów kształtujących poziom bezpieczeństwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

poznaje ogólną teorię systemu zarządzania
kryzysowego

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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W2

zna współczesne teorię bezpieczeństwa i reguły
międzynarodowego użycia siły w świetle systemu
zarządzania kryzysowego

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

zna i rozumie fazy przygotowania i elementy misji
pokojowych jako instrumentu zarządzania sytuacją
kryzysową

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W4

zna i rozumie mechanizmy powstawania zagrożeń

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W5

zna i rozumie ogólne mechanizmy reagowania
w sytuacji kryzysu , sposoby monitorowania zagrożeń
i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ dokonać analizy i formułuje oceny odnośnie
indywidualnych i zbiorowych systemów
bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

interpretuje i przedstawia implikacje
społeczno–polityczne sytuacji kryzysowej o zasięgu
regionalnym i globalnym

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3

ocenia przebieg i sposób zarządzania sytuacją
kryzysową

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotowy do oceny przebiegu i sposobu zarządzania
sytuacją kryzysową we współpracy z ekspertami

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

prezentacja

K2

jest gotowy do współuczestniczenia w projektach
społecznych w zakresie identyﬁkacji zagrożeń

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

prezentacja

K3

jest gotowy do działań mających na celu ograniczanie
strat w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowej

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

prezentacja

K4

jest gotowy do podjęcia działań w zakresie
zapobiegania sytuacjom kryzysowym

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

18

przygotowanie projektu

10

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przeprowadzenie badań literaturowych

9

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do sprawdzianu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
126

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i istota systemu zarządzania kryzysowego

W1, W4, K1, K2

2.

Geneza i rozwój reagowania kryzysowego w wymiarze krajowym i
międzynarodowym

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

3.

Prawno-międzynarodwe regulacje i ramy prawne systemu zarządzania
kryzysowego oraz operacji pokojowych

W2, W3, W5, U2, K3, K4

4.

Reagowanie kryzysowe w systemie organizacji krajowych i międzynarodowych

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

5.

Rola operacji pokojowych wspólnot międzynarodowych w kształtowaniu
bezpieczeństwa międzynarodowego na przykładzie rzeczywistym

W3, W5, U2, U3, K1, K2

6.

Wojskowe i cywilne elementy systemu reagowania kryzysowego UE

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

7.

Instytucje i instrumenty systemu reagowania kryzysowego NATO

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

8.

Problem terroryzmu i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej

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

9.

Sposoby monitorowania zagrożeń i funkcjonowanie centrum zarządzania
kryzysowego

W1, W4, W5, U1, U3, K2,
K3, K4

10.

Ochrona ludności na wypadek katastrof

W1, W2, W3, W5, U2, U3,
K2, K3, K4

11.

Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

W1, W3, W5, U1, U3, K3
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12.

Rola środków masowego przekazu w zarządzaniu kryzysowym

W1, W5, U2, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z
ćwiczeń 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. Egzamin
składa się z pytań opisowych Czas trwania egzaminu: 1 godz.
Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na
podstawie: a) przygotowanie projektów - prezentacji problemowoanalitycznej wybranego zagadnienia związanego z zarządzaniem
kryzysowym w Polsce lub na świecie b) punktowanej każdorazowo
aktywności w formie udziału w dyskusji i argumentowania swojego
stanowiska, c) kolokwium końcowego, trwającego 1 godz.,
odbywającego się na przedostatnich zajęciach, obejmującego treści
wszystkich ćwiczeń; Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania
opisowe Zaliczenie obejmuje również obecność na ćwiczeniach Do
oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładach: NIE OBOWIĄZKOWA Obecność na ćwiczenia OBOWIĄZKOWA
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Historia Polski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.180.5cd02ﬀ3b30ea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kształtowanie patriotycznych postaw u studentów. Wyrabianie umiejętności logicznego myślenia, zapoznanie
z podstawowymi informacjami z zakresu tradycji obronności kraju, przekazanie wiedzy na ten temat.

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 sekwencje zdarzeń dotyczącą dziejów
państwowości polskiej na przestrzeni od X do XXI
wieku.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

zaliczenie, egzamin

W2

Posiada wiedzę o przyczynach, przebiegu
i konsekwencji poszczególnych wydarzeń
historycznych, istotnych dla bezpieczeństwa
narodowego Polski

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

zaliczenie, egzamin

Analizuje wielowątkowe przyczyny sukcesów i porażek
w tworzeniu i umacnianiu państwowości polskiej oraz
bezpieczeństwa Polski w ujęciu historycznym

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie, egzamin

Posługuje się pojęciami i terminami z zakresu
bezpieczeństwa w kontekście analizy dziejów
historycznych naszego kraju.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie

K1

Wykorzystuje wiedzę historyczną do analizy wkładu
Polski w bezpieczeństwo międzynarodowe.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie, egzamin

K2

Wskazuje na powiązania między zróżnicowaniem
etnicznym i narodowościowym (na przykładzie dziejów
I i II Rzeczpospolitej) a bezpieczeństwem narodowym
i międzynarodowym.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie

K3

Potraﬁ uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę
historyczną i umiejętności w korzystaniu ze źródeł
historycznych

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

18

przygotowanie do ćwiczeń

24

przygotowanie do sprawdzianu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

20
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Rozkład materiału podzielony jest na ćwiczenia – obejmujące problematykę
formowania się granic państwa polskiego i zapewnienia ich bezpieczeństwa na
przestrzeni od tworzenia się państwowości polskiej za czasów monarchii
pierwszych Piastów po upadek I Rzeczypospolitej i wykład – obejmujący okres po
1795 r. po czasy współczesne. Omawiane będą również zagadnienia z historii
wojskowości. Poruszane będą następujące zagadnienia:
1.Podstawy ustrojowe państwa polskiego i ich wpływ na jego dzieje:
a) przeobrażenia ustrojowe od monarchii patrymonialnej do pierwszej wolnej
elekcji
1.

W1, W2, U1, K1
b) rozwój i znaczenie przywilejów szlacheckich w XIV-XV wieku
c) program ruchu egzekucyjnego w XVI wieku.
d) stan szlachecki – jego zróżnicowanie i hegemonia w państwie,
e) wolna elekcja (elekcja viritim elekcja vivente rege) – jako jedna z przyczyn
słabości państwa,
f) władza królewska i reprezentacja stanowa (rada królewska, sejm walny i sejmy
prowincjonalne oraz konfederacje – jako ograniczniki),
2. Wojsko polskie i polska myśl wojskowa do końca XVIII wieku:
a) Organizacja i uzbrojenie wojska (próby reform),

2.

b) Fortyﬁkacje,

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

c) Staropolska sztuka wojenna,
d) Główne kierunki polskiej myśli wojskowej oraz jej przedstawiciele.
3. Polska polityka wschodnia – źródła sukcesu i porażki:
a) początki ekspansji polskiej na wschód (zainteresowanie Piastów ziemiami
wschodnimi, opanowanie Rusi Halickiej przez Kazimierza Wielkiego,
b) wojna o Inﬂanty z Rosją za panowania Zygmunta Augusta (wciągnięcie do
konﬂiktu Dani i Szwecji) i jej następstwa,
3.

W2, U1, U2, K2, K3
c) sukcesy Batorego w zmaganiach z Rosją o Inﬂanty,
d) wojny polsko-rosyjskie w XVII wieku
e) wojny polsko-rosyjskie w XVIII wieku - wojna północna, i wojna
1792 roku.
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9. Polska granica południowa:
a) Mołdawia w polityce polskiej,
b) stosunki z Krymem,
4.

W1, W2, U1, U2, K2, K3
c) wojny z Turcją w XVII wieku (wiktoria wiedeńska – wzrost
znaczenia Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej),
d) relacje polsko-tureckie na przestrzeni XVIII wieku.

5.

Dyplomacja polska w okresie staropolskim (organizacja, zasady i główne kierunki
działania, sukcesy i porażki), w tym dyplomacja hetmańska a kwestia
bezpieczeństwa narodowego..
Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej:
a) W dziedzinie ustrojowej,
b) W dziedzinie gospodarczej,
c) W dziedzinie skarbowo-wojskowej,
d) Ingerencja państw ościennych.
Część wykładowa obejmuje następujące zagadnienia: Polska w napoleońskiej
Europie (od 1795 r.), udział w wojnach Napoleona jako próba odzyskania
niepodległości; klęska Napoleona w Rosji w 1812 r. i Kongres Wiedeński – nowy
podział Europy i Polski.
Królestwo Polskie – podporządkowanie imperium rosyjskiemu; zabór pruski i
austriacki w XIX wieku
Próby przeciwstawiania się zaborcom:
Powstanie listopadowe 1830/1831, powstanie 1846 r. w zaborze austriackim,
Wiosna Ludów 1848 r. w zaborze pruskim i austriackim, powstanie styczniowe
1863/1864,
Cofanie się żywiołu polskiego z Rosji, Białorusi i Ukrainy.

W1, W2, U1, U2, K1, K3

6.

Sprawa polska w czasie I wojny światowej i odzyskanie niepodległości, w tym:
a) Polskie ruchy i organizacje polityczne a niepodległość Polski,
b) Sprawa polska na arenie międzynarodowej
c) Polskie formacje zbrojne w państwach Trójprzymierza i Trójporozumienia.

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

7.

Kształtowanie się państwa polskiego w latach 1918-1921: uniﬁkacja, podstawy
prawne systemu politycznego, walka o granice.
Okres demokracji parlamentarnej 1922-1926: zmiany formalno-prawne (kontekst
konstytucyjny), walka obozu rządowego z opozycją, zmiana i nowe zasady
prowadzenia polityki zagranicznej, załamanie gospodarcze i drogi wyjścia z
kryzysu. Problemy wojskowości i bezpieczeństwa okresu międzywojennego

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

Udział w II wojnie światowej: Kampania wrześniowa 1939 r., przyczyny klęski
Polski w 1939 r., wkład w zwycięstwo nad Niemcami, Polskie Siły Zbrojne na
Zachodzie, Polskie Państwo Podziemne, 1 i 2 Armia Wojska Polskiego.
20. Polska Rzeczpospolita Ludowa – dzieje państwa w okresie 1944-1989.
a) kryzysy polityczno-społeczne
b) sytuacja społeczno-gospodarcza
8.

c) specyﬁka systemu sprawowania władzy

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

21. Działalność opozycji demokratycznej w Polsce, zmiana systemu w latach
1989-1990
22. III Rzeczpospolita 1989/1990-2011
a) wybory polityczne – scena polityczna
b) główne problemy społeczno-ustrojowe
c) zaangażowanie Polski na arenie międzynarodowej
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Polska Rzeczpospolita Ludowa – dzieje państwa w okresie 1944-1989. Kryzysy
polityczno-społeczne. Działalność opozycji demokratycznej w Polsce, zmiana
systemu w latach 1989-1990. Wejście do struktur NATO i zmiana sytuacji
wojskowej Polski.

9.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin

Zaliczenie przedmiotu odbywa się dwustopniowo: 1) Egzamin obejmujący
całość treści merytorycznych modułu, na które składają się: - treści
przekazywane podczas wykładów - treści przekazywane podczas ćwiczeń wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych i tekstów zadawanych na ćwiczeniach Egzamin składa się
z trzech części (testu wyboru, testu uzupełnień, rozprawki. Czas trwania
egzaminu: 1 godzina. Do egzaminu dopuszczone są tylko te osoby, które
uzyskały zaliczenie z ćwiczeń. Egzaminy odbywają się zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnej. 2) Zaliczenie ćwiczeń obejmujące
część treści merytorycznych na podstawie: a) obecności – dozwolone są
tylko dwie nieobecności, każda ponad tę liczbę zaliczana jest na dyżurach
b) aktywności w postaci brania udziału w dyskusjach i argumentowania
swojego stanowiska – wszystko punktowane każdorazowo c) znajomości
literatury wymaganej do ćwiczeń d) kolokwium końcowego, trwającego 1
godzinę, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń, odbywającego się na
ostatnich zajęciach.

zaliczenie

Do egzaminu dopuszczone są tylko te osoby, które uzyskały zaliczenie z
ćwiczeń 2) zaliczenie z ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych
na podstawie: a) obecności – dozwolone są tylko dwie nieobecności, każda
ponad tą liczbę zaliczana jest na dyżurach b) aktywności na przynajmniej
50 % zajęć w postaci brania udziału w dyskusjach i argumentowania
swojego stanowiska, przygotowania prelekcji czy prezentacji – wszystko
punktowane każdorazowo c) znajomości literatury wymaganej do ćwiczeń
d) kolokwium końcowego, trwającego 1 godzinę, obejmującego treści
wszystkich ćwiczeń ((test wyboru, test uzupełnień, szczegółowe
scharakteryzowanie pojęć i rozprawka) – punktowane w następującej
kolejności od największej: rozprawka, pojęcia, test uzupełnień i wyboru),
odbywającego się na ostatnich zajęciach. Ocena końcowa jest średnią z
napisanego kolokwium i oceny pracy studenta na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw historii na poziomie szkoły średniej. Korzystanie z literatury znajdującej się w różnych krakowskich
bibliotekach naukowych i publicznych.

Sylabusy

134 / 220

Myśl polityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.180.5cd5596daeeae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów bezpieczeństwa narodowego II roku z najważniejszymi nurtami myśli
politycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie bezpieczeństwa.

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

najważniejsze nurty myśli politycznej, ich genezę
i ewolucję; zna najważniejsze koncepcje ideologiczne,
ich uwarunkowania i wpływ na bezpieczeństwo i życie
polityczne w wymiarze indywidualnym i zbiorowym

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ określić najważniejsze zadania państwa
z punktu widzenia bezpieczeństwa, w różnych
koncepcjach ideowych; potraﬁ wykorzystać wiedzę
teoretyczną z zakresu myśli politycznej w analizach
problemów współczesności oraz interpretować
zjawiska społeczno – polityczne na gruncie
doktrynalnym, uwzględniając uwarunkowania
historyczne i kulturowe oraz dostrzegając dylematy
moralne bezpieczeństwa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia najważniejszych nurtów ideowych
i koncepcji państwa, także w zakresie bezpieczeństwa,

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści wykładów obejmują prezentację głównych nurtów, idei, ideologów i
twórców myśli politycznej oraz jej wpływu i oddziaływania na kształt
współczesnego państwa, prawa, instytucji i otaczającej rzeczywistości. Student
kończący kurs posiada wiedzę o źródłach idei politycznych, społecznych i
ekonomicznych, przyczynach ich powstawania oraz człowieku jako twórcy nowych
tendencji, który określa sposoby funkcjonowania struktur społecznych. Student
potraﬁ odnaleźć ideowe fundamenty tkwiące u źródeł danej instytucji czy
mechanizmów politycznych. Wiedza służy mu do formułowania samodzielnych
sądów, a tym samym sprzyja krytycznej ocenie procesów zachodzących we
współczesnym świecie. Tym samym zdobywa umiejętność antycypowania
pewnych zjawisk społecznych i politycznych, określania kierunku ich rozwoju czy
też konieczności ich modyﬁkacji. Wykorzystuje zatem wiedzę teoretyczną w
praktycznym działaniu. Wykłady obejmują następujące zagadnienia:
- Liberalizm w tradycji klasycznej: główne idee, założenia doktrynalne, myśliciele;
liberalizm konserwatywny, liberalizm społeczny, neoliberalizm, libertarianizm.
- Współczesna myśl konserwatywna - geneza, twórcy, nurty, ewolucja doktryny;
neokonserwatyzm; nurty podkreślające wartość wspólnoty – współczesny
komunitaryzm.
- Źródła ideowe, kierunki i przedstawiciele myśli lewicowej; socjalizm, komunizm,
socjaldemokracja, „Nowa Lewica”.
- Nauczanie społeczne Kościoła,
- Totalitaryzmy XX wieku – geneza, istota, komparatystyka
- Anarchizm – założenia i nurty: anarchoindywidualizm, anarchokolektywizm,
anarchokomunizm, anarchosyndykalizm, anrchokapitalizm.
- Myśl polityczna wobec takich wyzwań współczesności: jak globalizacja,
regionalizacja, integracja, transformacje ustrojowe

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest przystąpienie do zaliczenia pisemnego (test) i
jego pozytywny wynik.
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Migracje a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.180.5cd5596dd11fa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 9

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom wpływu zjawisk związanych z migracją na bezpieczeństwo
narodowe i międzynarodowe

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student rozumie pojęcie migracji, zna ich
uwarunkowania i rodzaje

W2

student ma wiedzę o politycznych, ekonomicznych
i społecznych skutkach migracji, determinujących
naturę bezpieczeństwa w skali lokalnej, krajowej
i międzynarodowej

W3

student ma wiedzę wiedzę o normach i regułach
odnoszących się do struktur i instytucji
bezpieczeństwa w wymiarze migracji

BNA_K1_W01

egzamin pisemny,
obecność, przygotowanie
do zajęć, udział w
dyskusji

BNA_K1_W03

egzamin pisemny,
obecność, przygotowanie
do zajęć, udział w
dyskusji

BNA_K1_W05

egzamin pisemny,
obecność, przygotowanie
do zajęć, udział w
dyskusji

BNA_K1_U01

egzamin pisemny,
obecność, przygotowanie
do zajęć, udział w
dyskusji

BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
obecność, przygotowanie
do zajęć, udział w
dyskusji

BNA_K1_U02

egzamin pisemny,
obecność, przygotowanie
do zajęć, udział w
dyskusji

BNA_K1_K04

egzamin pisemny,
obecność, przygotowanie
do zajęć, udział w
dyskusji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ dokonać obserwacji i interpretacji
zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych
i kulturowych odnoszących się do migracji i sytuacji
państwa przyjmującego oraz potraﬁ wyjaśniać relacje
zachodzące między procesami migracji a podmiotami
i strukturami determinującymi bezpieczeństwo

U2

Student jest przygotowany do podjęcia dyskusji
na tematy dotyczące migracji i stosunków między
migrantami i społecznością przyjmującą, rozpoznaje
stereotypy

U3

Student bierze udział w dyskusji i realizacji zadań
problemowych z zakresu omawianego materiału

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

9

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
27

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Migracje - deﬁnicja pojęcia, uwarunkowania, rodzaje; Skala migracji we
współczesnym świecie – kierunki i zmiany; Wybrane teorie asymilacji, integracji i
wielokulturowości (przykłady państw); Migracje przymusowe – problem
uchodźstwa i próby rozwiązań; Polityka azylowa i uchodźcza w wybranych krajach
i w UE; Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej - struktura i działanie;
Wpływ migracji na bezpieczeństwo ekonomiczne państw; Koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego w procesie migracji; Przestępczość zorganizowana a
ruchy migracyjne; Zagrożenie terroryzmem w kontekście migracji; Zagrożenia
bezpieczeństwa wewnętrznego związane z migracjami – ksenofobia, wzrost
radykalnie prawicowych ugrupowań, „import konﬂiktów”; Pomoc rozwojowa jako
alternatywa dla migracji

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń

ćwiczenia

obecność, przygotowanie do zajęć,
udział w dyskusji

Ćwiczenia są obowiązkowe. Ocenie podlega
przygotowanie studenta do zajęć i udział w
realizowanych na ćwiczeniach aktywnościach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Metody i techniki operacyjne służb specjalnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.180.5cd5596e005d6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna miejsce polskich służb specjalnych w systemie
prawnym RP, ich strukturę, funkcje, zadania,
uprawnienia oraz relacje z instytucjami państwowymi
Potraﬁ wymienić i określić poszczególne formy
i metody pracy operacyjnej Potraﬁ ocenić
prawidłowość oceny działań służb przez polityków
i dziennikarzy na podstawie porównania tych działań
z przepisami prawnymi

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Poprawnie posługuje się pojęcie informacji oraz
pojęciami pokrewnymi znając różnice między nimi
Potraﬁ ocenić wiarygodność informacji prasowych
analizując treść, źródło, informacje potwierdzające lub
zaprzeczające Posiada umiejętność krytycznej analizy
tekstów źródłowych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BNA_K1_K01

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Zna właściwości i funkcjonowanie metod
socjotechnicznych w zdobywaniu i ocenie informacji
Zna podstawowe techniki wykrywania kłamstwa
na podstawie analizy zachowań werbalnych
i niewerbalnych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

przygotowanie do ćwiczeń

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Służby specjalne w systemie prawnym RP
Służby specjalne w Polsce - podział, funkcje, zadania i uprawnienia.
Podstawowe zagadnienia systemu ochrony informacji niejawnych.
Formy i metody pracy operacyjnej.
Źródła informacji i zasady ich pozyskiwania.
Socjotechnika i psychologia śledcza.
1.

Informacja i jej wiarygodność.

W1, U1, K1

Biały wywiad w praktyce działania służb specjalnych.
Analiza informacji w procesie wywiadowczym.
Rola raportów i opracowań wywiadowczych.
Zagraniczne służby specjalne - ogólna charakterystyka.
Najciekawsze operacje służb specjalnych.
Kierunki rozwoju metod i technik działania służb specjalnych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia modułu jest przedstawienie
ocenianego referatu oraz udział w dyskusji na przynajmniej
zaliczenie na ocenę, prezentacja
50% zajęć, ocenianej każdorazowo. Wykorzystuje się
standardową skalę ocen.
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Bezpieczeństwo wodnych szlaków komunikacyjnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.180.5cd5596e2215e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

historyczne uwarunkowania oraz ewolucję
bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowej
komunikacji morskiej i rzecznej; zna normy i reguły
prawne oraz organizacyjne odnoszące się się
do bezpieczeństwa komunikacji wodnej; ma
podstawową wiedzę o uczestnikach komunikacji
wodnej, procesach bezpieczeństwa i relacjach między
nimi.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wykorzystać wiedzę do interpretacji zjawisk
politycznych w naukach o bezpieczeństwie,
do porządkowania i wyjaśniania relacji zachodzących
między podmiotami i procesami determinującymi
bezpieczeństwo międzynarodowe; diagnozować
procesy i zjawiska z zakresu bezpieczeństwa
komunikacji wodnej, przygotować pracę pisemną lub
prezentację z użyciem terminologii z zakresu nauk
o bezpieczeństwie, dokonać selekcji źródeł
badawczych oraz sformułować pytanie badawcze oraz
zaprezentować wnioski z przedstawionej analizy.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06

prezentacja

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, doskonalenia nabytej wiedzy,
podejmowania dyskusji na trudne tematy.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

18

przygotowanie projektu

72

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Międzynarodowe prawo morza – wprowadzenie

1.

2.

Sylabusy

- jednostki pływające – charakterystyka;
- kodyﬁkacja prawa morza, konwencje z 1958 i 1982 r.;
- obszary morskie i ich podział;
- bezpieczeństwo żeglugi morskiej;
- obecność wojskowa na morzach;
- najważniejsze szlaki morskie.
Morze Bałtyckie aspekty geopolityczne
- charakterystyka Morza Bałtyckiego pod względem ﬁzycznym i geopolitycznym;
- status prawny Bałtyku w świetle konwencji z 1982 r.;
- problemy z delimitacją wód: spór łotewsko-estoński i łotewsko-litewski;
- status Cieśnin Duńskich i Kanału Kilońskiego;
- wymiana handlowa na Bałtyku;
- Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

W1, U1, K1

W1, U1, K1
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3.

Miejsce Polski nad Bałtykiem
- polski potencjał morski;
- problem Zatoki Pomorskiej i żeglugi przez Cieśninę Pilawską;
- militarne i pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa morskiego Polski;
- polska wyłączna strefa ekonomiczna.

W1, U1, K1

Wybrane aspekty bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego

4.

- podział szelfu między Rumunię i Ukrainę, sprawa Wyspy Węży;
- problem delimitacji Morza Czarnego i Azowskiego po rozpadzie ZSRR;
podział ﬂoty czarnomorskiej po rozpadzie ZSRR i obecność rosyjskiej ﬂoty na
Morzu Czarnym;
- sprawa Cieśniny Kerczeńskiej i Morza Azowskiego;
- nowa sytuacja po aneksji Krymu.

W1, U1, K1

Wybrane problemy Morza Śródziemnego

5.

- charakterystyka ogólna Morza Śródziemnego i jego znaczenia;
- komunikacyjne znaczenia Morza Śródziemnego;
- prawnomiędzynarodowy status Gibraltaru;
- spór brytyjsko-hiszpański o Gibraltar;
- spór grecko-turecki o wyspy na Morzu Egejskim;
- spór Słowenii i Chorwacji o Zatokę Piran.
- problem uchodźców na Morzu Śródziemnym Morze Śródziemne.

W1, U1, K1

6.

Kanał Sueski
- powstanie kanału sueskiego, charakterystyka jego znaczenia i ewolucja jego
prawnomiędzynarodowego statusu do chwili uzyskania niepodległości przez Egipt;
- nacjonalizacja kanału sueskiego, jego skutki prawnomiędzynarodwe i polityczne;
- bezpieczeństwo żeglugi w okresie konﬂiktów izraelsko-arabskich;
- problem cieśniny Tiran.

W1, U1, K1

7.

Zatoka Perska i jej znaczenie
- geopolityka regionu w XX i XXI wieku;
- handlowe i tranzytowe znaczenie Zatoki perskiej;
- bezpieczeństwo żeglugi w okresie wojny iracko-irańskiej 1980-1988;
- problem bezpieczeństwa żeglugi w okresie wojen z Irakiem;
- współczesna rola i cele Iranu w regionie.

W1, U1, K1

8.

Kanał Panamski i jego znaczenie
- powstanie Kanału Panamskiego;
- ewolucja parwnomiędzynarodowego statusu Kanału Panamskiego;
- bezpieczeństwo drogi morskiej przez Morze Południowochińskie (Cieśnina
Malakka – Cieśnina Tajwańska a istniejące tam konﬂikty.

W1, U1, K1

9.

Wypadki na morzu oraz zagrożenia aktami piractwa i terroryzmu
- operacje SAR;
- piractwo i korsarstwo;
- przyczyny współczesnego piractwa;
- najbardziej zagrożone regiony.
- akty terroryzmu.

W1, U1, K1

Komunikacja śródlądowa, próby uporządkowania prawa rzecznego

10.

- klasyﬁkacja rzek;
- pierwsze koncepcje umiędzynarodowienia rzek;
- klauzule rzeczne traktatów pokojowych po pierwszej wojnie światowej;
- konferencja barcelońska i jej postanowienia;
- przykłady rozwiązań prawnomiędzynarodowych na wybranych rzekach
amerykańskich i afrykańskich.

W1, U1, K1

Umiędzynarodowienie Dunaju
11.

Sylabusy

- komunikacyjne znaczenie rzeki;
- dzieje jej umiędzynarodowienia od 1956 do 1919 r.;
- konwencje dunajskie z 1921 r. i 1948 r. – porównanie;
- obecny prawnomiędzynarodowy status Dunaju.

W1, U1, K1
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12.

Umiędzynarodowienie Renu, Łaby, Niemna
- powstanie Centralnej Komisji Renu;
- postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Łaby i Niemna;
- realizacja zasady umiędzynarodowienia na Renie, Łabie, Niemnie.

W1, U1, K1

13.

Status polskich rzek w XX i XXI wieku
- status prawnomiędzynarodowy Odry;
- status parwnomiędzynarodowy Wisły;
- możliwe połączenia wodne Polski z europejskimi rzekami;
- komunikacja rzeczna w świetle polityki komunikacyjnej Unii Europejskiej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
W trakcie zajęć oceniana jest prezentacja, odpowiedzi na zadane pytania,
udział w dyskusji, umiejętność formułowania pytań i rozwiązywania zadań
polegających na zastosowaniu w praktyce posiadanej wiedzy oraz
umiejętność interpretowania dokumentów urzędowych
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Polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.180.5cd5596e46c1c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

przedstawienie głównych zagadnień związanych z historią Stanów Zjednoczonych ze szczególnym
uwzględnieniem problemów politycznych oraz zagadnień 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:

Sylabusy
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W1

Ma podstawową wiedzę politologiczną o relacjach
między strukturami i podmiotami stosunków
międzynarodowych w skali regionalnej i globalnej.

BNA_K1_W02

zaliczenie pisemne

BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ identyﬁkować istotę, rolę, znaczenie
i skuteczność instrumentów służących sterowaniu
globalnym i regionalnym środowiskiem
międzynarodowym na przykładzie polityki Stanów
Zjednoczonych wobec państw zachodniej hemisfery
w zakresie bezpieczeństwa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w grupie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Antecedencje zaangażowania USA w budowę systemu bezpieczeństwa zachodniej
hemisfery (wojna 1812-1814 i ewolucja w stosunkach z Wielką Brytanią, doktryna
prezydenta Monroe, rola Kanady w systemie bezpieczeństwa zachodniej
hemisfery), konﬂikty międzynarodowe i wewnętrzne w krajach regionu w II
połowie XIX wieku i na początku XX wieku (sprawa Teksasu i wojna meksykańsko
– amerykańska 1846-1848, interwencja europejska w Meksyku), rywalizacja
amerykańsko-europejska o wpływy w regionie (wojna Potrójnego Sojuszu, wojna
Pacyﬁku, Brazylia i Argentyna na przełomie wieków, porﬁriat w Meksyku,
rewolucja meksykańska),
ekspansja Stanów Zjednoczonych (ekspansja kapitałowa, sprawa Kuby i wojna
hiszpańsko-amerykańska, aneksja Hawajów, secesja Panamy, uzupełnienie
Roosevelta do doktryny Monroego, polityka grubej pałki, interwencje militarne na
początku XX wieku, dyplomacja dolarowa), rola ruchu panamerykańskiego w
budowie systemu bezpieczeństwa, ewolucja w polityce USA wobec państw
zachodniej hemisfery od 1933 r., okres II wojny światowej (polityka neutralności,
zbliżenie Ameryki Łacińskiej z USA, powstanie Organizacji Państw
Amerykańskich), system bezpieczeńśtwa zachodniej hemisfery w latach zimnej
wojny: stosunki polityczno – gospodarcze z USA, relacje krajów
latynoamerykańskich z USA za rządów Ronalda Reagana, 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.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne obecność na zajęciach i pozytywny wynik z pracy pisemnej

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

Sylabusy
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Stany nadzwyczajne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.180.5cd5596e698e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z regulacjami normatywnymi odnoszącymi się do stanów nadzwyczajnych
oraz praktyką funkcjonowania państwa w warunkach występowania różnorodnych zagrożeń uzasadniających
stosowanie szczególnych reżimów prawnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie: pojęcie stanu nadzwyczajnego
oraz typy i cechy podstawowych rodzajów stanów
nadzwyczajnych: stanu wojennego, stanu
wyjątkowego oraz stanu klęski żywiołowej;
rozwiązania instytucjonalne dotyczące stanów
nadzwyczajnych w Polsce oraz w wybranych
państwach; praktykę działania państwa w warunkach
stanu nadzwyczajnego na przykładzie wybranych
państw demokratycznych i niedemokratycznych.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ: oceniać zagrożenia stanowiące
przesłanki do zastosowania instrumentarium
właściwego dla poszczególnych stanów
nadzwyczajnych; przygotowywać prace pisemne
na temat wybranych zagadnień dotyczących podstaw
prawnych oraz praktyki funkcjonowania organów
państwa w warunkach stanu nadzwyczajnego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do: doskonalenia posiadanej
wiedzy poprzez samodzielną analizę rozwiązań
instytucjonalnych dotyczących stanów
nadzwyczajnych w oparciu o poznane założenia
modelowe; wykorzystywania zdobytej wiedzy, w tym
komunikowania się z otoczeniem społecznym, w razie
zastosowania reżimu stanu nadzwyczajnego na części
lub na całym terytorium państwa.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

18

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

42

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka zajęć obejmuje charakterystykę polskich uregulowań prawnych –
zarówno konstytucyjnych, jak i niższego rzędu – dotyczących stanów
nadzwyczajnych. Analizie poddane zostaną stany nadzwyczajne przewidziane w
Rozdziale XI Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.: stan
wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, a także uregulowany poza
wzmiankowanym rozdziałem stan wojny. Uwzględniony zostanie zarówno problem
środków działania przysługujących odpowiednim organom władzy publicznej, jak
również zakres ograniczeń praw człowieka i obywatela w warunkach stanu
nadzwyczajnego. Szczegółowa charakterystyka rodzimych rozwiązań prawnych
zostanie poprzedzona omówieniem problematyki stanów nadzwyczajnych we
wcześniejszych okresach rozwoju polskiego konstytucjonalizmu, zarówno w
okresie II RP, jak i w PRL, a także w okresie prowizorium konstytucyjnego aż do
chwili wejścia w życie obowiązującej obecnie ustawy zasadniczej. Analiza
przepisów prawnych uzupełniona zostanie o omówienie przykładów
obowiązywania stanów nadzwyczajnych, w tym przede wszystkim w latach 1926,
1939 i 1981. Poza polskimi uregulowaniami w trakcie zajęć zaprezentowane
zostaną również rozwiązania występujące w innych państwach. Spośród tego
rodzaju unormowań więcej miejsca poświęcone zostanie m. in. analizie stanu
obrony w Republice Federalnej Niemiec, nadzwyczajnych uprawnień prezydenta
Republiki Francuskiej na podstawie art. 16 konstytucji z 1958 r. oraz uprawnień
nadzwyczajnych prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ujęcie porównawcze pozwoli
na zestawienie uregulowań rodzimych z rozwiązaniami przyjmowanymi w
przedmiotowym zakresie w innych państwach demokratycznych.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Historia ustroju Polski XX w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.180.5cd5596ead652.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 9

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

proces zachodzących zmian ustrojowych w polskim
systemie prawnym XX w

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

W2

powiązania pomiędzy regulacjami ustrojowymi
a uwarunkowaniami politycznymi w danym okresie

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

U1

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

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

U2

W wyniku przeprowadzonej analizy podjąć się polemiki
dotyczącej oceny badanego obszaru

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

zaliczenie ustne

K2

Wykorzystania przyswojonej wiedzy do przekrojowego
interpretowania faktów i problemowej analizy
wydarzeń

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

9

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

20

analiza aktów normatywnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
117

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
27

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

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

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

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

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie
zadań
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny

egzamin końcowy obejmuje całość materiału omówionego
podczas ćwiczeń oraz wykładów

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

zaliczenie z ćwiczeń oparte jest na zaliczeniu 1 kolokwium
cząstkowego oraz 1 kolokwium składającego się w połowie z
ostatniej partii omawianego materiału oraz jednego pytania
przekrojowego mającego charakter problemowy,
sprawdzającego zdolność wiązani i łączenia faktów Na ocenę
zaliczeniową z ćwiczeń poza wynikami z kolokwiów znacząco
wpływa aktywność i efekty pracy na zajęciach oraz obowiązkowe
jest przygotowanie pracy pisemnej
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System bezpieczeństwa narodowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1100.5cd5596f5e4dd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem modułu jest wprowadzenie studentów trzeciego roku z pojęciem i rolą systemu bezpieczeństwa
narodowego Polski oraz wybranych państw (w szczególności Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Wielkiej
Brytanii). Szczególnie w zakresie wiedzy o różnych rodzajach struktur i więzi społecznych, politycznych,
ekonomicznych i prawnych, które determinują system bezpieczeństwa w skali lokalnej, krajowej
i międzynarodowej. Historycznych oraz kulturowych uwarunkowań oraz ewolucji systemu bezpieczeństwa
w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Norm i reguł prawnych, organizacyjnych, etycznych jak też
organizacyjnych odnoszących się do struktur i instytucji bezpieczeństwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student posiada wiedzę o różnych rodzajach struktur
i więzi społecznych, politycznych, ekonomicznych
i prawnych, które determinują system bezpieczeństwa
w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W2

student posiada wiedzę na temat historycznych
i kulturowych uwarunkowań oraz ewolucji systemu
bezpieczeństwa w wymiarze krajowym
i międzynarodowym.

BNA_K1_W04,
BNA_K1_W06

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W3

student posiada podstawową wiedzę o normach
i regułach prawnych, organizacyjnych, etycznych
i organizacyjnych odnoszących się do struktur
i instytucji bezpieczeństwa Polski i innych wybranych
państw (Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec,
Wielkiej Brytanii).

BNA_K1_W05,
BNA_K1_W07

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U1

student identyﬁkuje i opisuje na poziomie
podstawowym uczestników procesów bezpieczeństwa
oraz rozpoznaje relacje i więzi między nimi w skali
lokalnej, krajowej i międzynarodowej, w szczególności
w odniesieniu do Polski.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U2

student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy
i potraﬁ dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
społecznych, politycznych, ekonomicznych
i kulturowych w naukach o bezpieczeństwie oraz
w pokrewnych dyscyplinach w obszarze nauk
społecznych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U3

porządkować i wyjaśniać relacje zachodzące między
procesami, podmiotami i strukturami tworzącymi
system bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U4

student posiada umiejętność właściwego
wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu nauk
o polityce w analizie i interpretacji problemów
w obszarze bezpieczeństwa.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U06

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U5

diagnozować i prognozować procesy i zjawiska
w zakresie bezpieczeństwa oraz generować
rozwiązania konkretnych problemów w zakresie
bezpieczeństwa.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

K1

diagnozować i prognozować procesy i zjawiska
w zakresie bezpieczeństwa oraz generować
rozwiązania konkretnych problemów w zakresie
bezpieczeństwa.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

K2

student jest przygotowany do podjęcia dyskusji
na tematy trudne z zachowaniem zasad etycznych,
jest otwarty na poglądy innych.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

18

ćwiczenia

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

analiza problemu

35

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie eseju

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
126

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W ramach przedmiotu system bezpieczeństwa państwa zostanie poddany
omówieniu jako całość sił (podmiotów), środków i zasobów przeznaczonych przez
państwo do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa, odpowiednio do tych
zadań zorganizowana (w podsystemy i ogniwa), utrzymywana i przygotowywana.
Składa się z podsystemu (systemu) kierowania i szeregu podsystemów
(systemów) wykonawczych.
Wśród podsystemów (systemów) przedmiotem zainteresowania podczas zajęć
będą:
System kierowania bezpieczeństwem państwa (narodowym), jako część systemu
bezpieczeństwa państwa przeznaczona do kierowania jego funkcjonowaniem,
obejmująca organy władzy publicznej i kierowników jednostek organizacyjnych,
które wykonują zadania związane z bezpieczeństwem narodowym (w tym organy
dowodzenia Sił Zbrojnych RP), wraz z organami doradczymi i aparatem
administracyjnym oraz procedurami funkcjonowania i infrastrukturą.
Elementy wykonawcze systemu bezpieczeństwa państwa, czyli siły i środki
przewidziane do realizacji ustawowo określonych zadań w dziedzinie
bezpieczeństwa pozostające w dyspozycji organów kierowania bezpieczeństwem.
Stosownie do głównych dziedzin bezpieczeństwa można je zagregować w trzy
podsystemy: podsystem obronności państwa (obrony narodowej, bezpieczeństwa
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
militarnego); podsystem ochrony państwa (ludności, instytucji, zasobów i
U4, U5, K1, K2
infrastruktury – innymi słowy: podsystem bezpieczeństwa cywilnego,
niemilitarnego); podsystem bezpieczeństwa ekonomiczno-kulturowego (w tym
ogniwa wsparcia bezpieczeństwa).
Podsystem obrony narodowej, w zakresie część systemu bezpieczeństwa państwa
przeznaczonej do wykorzystywania szans, podejmowania wyzwań, redukowania
ryzyk i przeciwdziałania (zapobiegania i przeciwstawiania się) zewnętrznym
zagrożeniom o charakterze polityczno-militarnym. Obejmuje ogniwa kierowania
oraz ogniwa wykonawcze: militarne i niemilitarne (w tym ochrony i wsparcia).
System ochrony ludności, instytucji, zasobów i infrastruktur, jako część systemu
bezpieczeństwa państwa przeznaczona do wykorzystywania szans, podejmowania
wyzwań, redukowania ryzyk i przeciwdziałania (zapobiegania i przeciwstawiania
się) zewnętrznym i wewnętrznym zagrożeniom cywilnym (o charakterze
niemilitarnym). Obejmuje ogniwa kierowania oraz ogniwa wykonawcze: ochronne i
wsparcia (w tym militarne i niemilitarne).
Systemów bezpieczeństwa ekonomicznego oraz kulturowego, jako część systemu
bezpieczeństwa państwa przeznaczonych do wykorzystywania szans,
podejmowania wyzwań, redukowania ryzyk i przeciwdziałania (zapobiegania i
przeciwstawiania się) zewnętrznym i wewnętrznym zagrożeniom ekonomicznym
oraz kulturowym. Obejmuje ogniwa kierowania oraz ogniwa wykonawcze

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Obecność na wykładach, przygotowanie prezentacji
multimedialnej lub eseju, udział w dyskusji.

ćwiczenia

esej, prezentacja

Obecność na ćwiczeniach, przygotowanie prezentacji
multimedialnej lub eseju, udział w dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Problemy bezpieczeństwa globalnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1100.5cd5596f80ebf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z głównymi wyzwaniami bezpieczeństwa występującymi
na poziomie globalnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna współczesne teorie bezpieczeństwa i polityki
światowej.

BNA_K1_W01

egzamin pisemny
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W2

zna uwarunkowania bezpieczeństwa
międzynarodowego i globalnego w epoce
pozimnowojennej.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny

W3

zna strukturę podmiotów strategicznego środowiska
bezpieczeństwa międzynarodowego i globalnego.

BNA_K1_W03

egzamin pisemny

W4

zna kategorie i obszary międzynarodowych zagrożeń
bezpieczeństwa.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ analizować czynniki determinujące globalny
system bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

egzamin pisemny,
projekt

U2

potraﬁ interpretować i prognozować przyszłość
globalizacji i ładu pozimnowojennego.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
projekt

U3

potraﬁ oceniać strategiczne środowisko
bezpieczeństwa międzynarodowego i globalnego

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
projekt

BNA_K1_K03

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współuczestniczenia w projektach analizy zjawiska
globalizacji bezpieczeństwa

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

ćwiczenia

18

przygotowanie do egzaminu

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

przygotowanie projektu

25

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
144

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Pojęcie i istota globalizacji; Globalizacja i polityka globalna: proces, uczestnicy,
determinanty; Teorie globalizacji polityki światowej; Globalizacja bezpieczeństwa i
bezpieczeństwo globalne po zimnej wojnie; Problem transnarodowej
przestępczości zorganizowanej; Handel narkotykami i zagrożenia bezpieczeństwa
Ameryki Łacińskiej; Bezpieczeństwo społeczne, ubóstwo, głód; Choroby zakaźne i
zdrowotność jako problem bezpieczeństwa; Problemy bezpieczeństwa
ekologicznego; Rozprzestrzenianie broni masowego rażenia; Separatyzmy,
nacjonalizmy jako problem bezpieczeństwa; Interwencja humanitarna jako
zagadnienie polityki światowej; Rola korporacji transnarodowych w
zglobalizowanym świecie; Państwa upadłe; Problem bezpieczeństwa
ekonomicznego; Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacji;
Bezpieczeństwo energetyczne i global energy governance; Problemy regionalne Azja Południowo- Wschodnia i Pacyﬁk; Problemy regionalne – Afryka Zachodnia;
Problemy regionalne - Azja Południowa; Problemy regionalne - Bliski Wschód i
Afryka Północna; Problemy regionalne - obszar poradziecki.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Pozytywna ocena z ćwiczeń, zaliczenie egzaminu końcowego w formie
pisemnej, składającego się z pytań otwartych. Treści obowiązujące do
egzaminu pokrywają się z materiałem omawianym na wykładach i
ćwiczeniach oraz wskazanym w literaturze przedmiotu. Do zaliczenia
egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 51% punktów.

ćwiczenia

projekt

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (obecność jest obowiązkowa,
dozwolona jedna nieobecność), przygotowanie prezentacji multimedialnej
na jeden z przedstawionych tematów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1100.5cd5596fa2fd6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna i rozumie kwestie historycznych i kulturowych
uwarunkowań oraz ewolucji bezpieczeństwa
w wymiarze krajowym i międzynarodowym

BNA_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

Zna i rozumie różnorodność czynników
determinujących politykę bezpieczeństwa wybranych
państw

BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy
teoretycznej z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk
BNA_K1_U01
polityce w analizie i interpretacji problemów
w obszarze bezpieczeństwa

zaliczenie na ocenę

U2

Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy
teoretycznej w identyﬁkowaniu zagrożeń
BNA_K1_U02
bezpieczeństwa

zaliczenie na ocenę

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

BNA_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

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

BNA_K1_K04

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* 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

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

Sylabusy
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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:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pisemnego testu
zaliczeniowego obejmującego całość treści merytorycznych przedmiotu,
na które składają się: treści przekazywane podczas wykładów; wiedza
uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników
zaliczenie na ocenę
obowiązkowych. Zaliczenie składa się z testu odpowiedzi na pytania
otwarte, równych co do punktacji. Czas trwania zaliczenia do 60 minut.
Zaliczenia odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych
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Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1100.5cd5596fc5654.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 9

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

historyczne uwarunkowania oraz ewolucję
bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym;
posiada wiedzę o rodzajach struktur politycznych
i prawnych, determinujących bezpieczeństwo w skali
krajowej i międzynarodowej oraz o normach i regułach
prawnych i organizacyjnych odnoszących się
do struktur bezpieczeństwa; zna uczestników
procesów bezpieczeństwa i relacje między nimi.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wykorzystać wiedzę do interpretacji zjawisk
politycznych w naukach o bezpieczeństwie
do porządkowania i wyjaśniania relacji zachodzących
między podmiotami i procesami determinującymi
bezpieczeństwo międzynarodowe oraz wykorzystać ją
w analizie problemów bezpieczeństwa,przygotować
pracę pisemną lub prezentację z użyciem terminologii
z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz sformułować
pytanie badawcze oraz zaprezentować wnioski
z przedstawionej analizy.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Oceny stanu swojej wiedzy i konieczności jej
pogłębiania, współdziałania w grupie, doskonalenia
nabytej wiedzy, podjęcia dyskusji na trudne tematy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

9

zbieranie informacji do zadanej pracy

73

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
27

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja i klasyﬁkacja klęsk żywiołowych i katastrof
- deﬁnicja pojęcia;
- klasyﬁkacja zjawisk katastroﬁcznych pod względem ich charakteru;
- pomiary skutków klęsk żywiołowych;
- wpływ działalności człowieka na przebieg zdarzeń katastroﬁcznych;

W1, U1, K1

2.

Podatność i wrażliwość na ryzyko klęski żywiołowej
- deﬁnicje pojęć;
- wrażliwość i podatność na wybranych przykładach.

W1, U1, K1

3.

Przenoszenie ryzyka klęsk żywiołowych
- ubezpieczenia prywatne;
-rodzaje systemów ubezpieczeń;
- rola państwa w organizowaniu i wspomaganiu prywatnych ubezpieczeń od
skutków klęsk żywiołowych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Problem zanikania warstwy ozonowej
- rozwój badań nad znaczeniem i trwałością warstwy ozonowej;
- naturalne i antropogeniczne przyczyny zanikania warstwy ozonowej;
- ochrona warstwy ozonowej na poziomie międzynarodowym
- ochrona warstwy ozonowej na terenie Polski.

W1, U1, K1

5.

Zjawisko ocieplenia klimatu i jego społeczno-polityczne następstwa
- naturalne i antropogeniczne przyczyny globalnego ocieplenia;
- zapobieganie zjawisku ocieplenia i jego skutkom na poziomie
międzynarodowym;
- polityka klimatyczna Unii europejskiej i jej skutki dla Polski;
- problem podnoszenia się wód Oceanu Światowego i rosnące zagrożenie państw
archipelagowych.

W1, U1, K1

6.

Zjawisko pustynnienia i jego społeczno-polityczne następstwa
- klimatyczne i antropogeniczne przyczyny pustynnienia na przykładzie Sahelu i
terenów położonych na północ od Sahary;
- zapobieganie zjawisku pustynnienia na poziomie międzynarodowym;
- problem deﬁcytu i dostępu do wody na wybranych przykładach.

W1, U1, K1

7.

Problem nadmiernego odwodnienia i niedoboru wody w Polsce
- dane ilościowe;
- zjawisko stepowienia;
- zarządzanie wodą na terenie Unii Europejskiej
- polskie prawo wodne;
- zapobieganie skutkom susz;
- stan lesistości w Polsce.

W1, U1, K1

8.

Ochrona przed powodzią
- rodzaje powodzi ze szczególnym uwzględnieniem Polski;
- zapobieganie powodziom i likwidacja ich skutków w perspektywie historycznej;
- działania przeciwpowodziowe w Polsce;
- dyrektywa powodziowa UE i jej realizacja w Polsce.

W1, U1, K1

9.

Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Polski
- akty prawne;
- służby ratownicze;
- systemy ostrzegania ludności

W1, U1, K1

10.

Zagrożenia biologiczne
- deﬁnicje i pojęcia;
- choroby zakaźne;
- zjawisko epidemii i pandemii;
- zwalczanie epidemii i pandemii na poziomie międzynarodowym
- służby sanitarno-epidemiologiczne w Polsce;
- służby weterynaryjne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

złożenie pisemnego egzaminu

ćwiczenia

esej, prezentacja

ocena wystawiana jest na podstawie wykonanej prezentacji lub eseju,
aktywności na zajęciach, udziale w dyskusji.

Sylabusy
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NATO - historia- struktura- działanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1100.5cd5596fe780d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami powstania NATO, strukturą, działaniami oraz
znaczeniem organizacji we współczesnym świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

regionalne i globalne okoliczności powstania NATO

BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne
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W2

treść Traktatu Waszyngtońskiego oraz innych
dokumentów NATO

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

poszczególne etapy rozwoju struktury i doktryny NATO

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W4

rolę NATO w trakcie zimnej wojny oraz obecnie

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

odnieść wiedzę o strukturze i doktrynie NATO
do bieżących wydarzeń

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

samodzielnie przygotować się do dyskusji na tematy
związane z funkcjonowaniem NATO

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

U3

przeprowadzić krytyczną analizę funkcjonowania
NATO

BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

sięgania do zróżnicowanych i specjalistycznych źródeł

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

18

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie do egzaminu

30

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

17

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia dydaktyczne obejmują następujące treści: struktura i historia NATO;
zaangażowanie wojskowe NATO; partnerstwa NATO oraz relacje NATO z
wybranymi państwami; polityka NATO wobec państw obszaru poradzieckiego;
wybrane szczegółowe polityki NATO.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność (min. 51%) i aktywność na zajęciach; Uzyskanie minimum 60%
zaliczenie pisemne punktów w lekcjach online; Uzyskanie minimum 60% punktów w
kolokwium końcowym
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Technologie bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1100.5cd5597017c6e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0000Programy i kwaliﬁkacje ogólne nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest analiza a) współczesnych instrumentów nadzoru i kontroli wykorzystywanych przez aktorów
państwowych i niepaństwowych, przede wszystkim przez służby policyjne i specjalne oraz korporacje
transnarodowe, a także b) nowoczesnych narzędzi militarnych i policyjnych. Zagadnienia te są osadzone
w problematyce zmian kulturowych XXI w.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znaczenie technologii służących zapewnieniu
bezpieczeństwa w wymiarze krajowym
i międzynarodowym

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie

W2

główne obszary badań i wdrożeń technologii
bezpieczeństwa

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie

W3

BNA_K1_W02,
podstawową terminologię w zakresie technologicznych
BNA_K1_W03,
aspektów obronności i bezpieczeństwa
BNA_K1_W04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejscowić rozwój naukowo-techniczny w sferze
bezpieczeństwa w szerszym kontekście przemian
technologicznych, społecznych, gospodarczych
i kulturowych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03

zaliczenie

U2

analizować problemy związane z zastosowaniem
nowoczesnych technologii

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03

zaliczenie

U3

przedstawiać dylematy społeczne i etyczne związane
z rozwojem nowoczesnych technologii bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03

zaliczenie

BNA_K1_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

korzystania z technologii bezpieczeństwa w sposób
świadomy i odpowiedzialny

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
53

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Technika, technologia, technokracja, technopol

U1, U2, U3, K1

2.

Technologie inwigilacji (aktorzy państwowi)

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

Sylabusy
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3.

Technologie inwigilacji (aktorzy niepaństwowi)

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

4.

Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo. Big data

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

5.

Technologie bezpieczeństwa granic

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

6.

Broń nieśmiercionośna

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

7.

Automatyzacja i robotyzacja sfery bezpieczeństwa

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

8.

Biotechnologie, proﬁlowanie genetyczne i transhumanizm

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Konﬂikty społeczne w perspektywie socjologicznej i psychologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1100.5cd559703a533.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 9

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu i cwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami socjologii i psychologii
konﬂiktów społecznych. W pierwszej części wykładu uczestnicy zapoznają się z socjologicznymi koncepcjami
konﬂiktu, w drugiej poznają psychologiczne mechanizmy powstawania i funkcjonowania konﬂiktów społecznych.
Na zakończenie studenci zapoznają się z problemem stereotypów i uprzedzeń narodowych oraz kwestią rasizmu
i seksizmu. Kwestie teoretyczne każdorazowo będą ukazywane na tle realnych zjawisk społecznych. Treści
szczegółowe obejmują: pojęcie konﬂiktu społecznego i politycznego, geneza socjologicznych teorii konﬂiktu –
Marks, Simmel, Weber, dialektyczna teoria konﬂiktu R. Dahrendorf, funkcjonalna teoria konﬂiktu L. Cosera,
syntetyczna teoria konﬂiktu J. Turnera, neoweberowskie i neomarksistowskie teorie konﬂiktu, odmiany
współczesnych konﬂiktów społecznych, wprowadzenie do psychologii konﬂiktów społecznych, psychologiczne
mechanizmy konﬂiktów społecznych – spirala frustracji-agresji, teoria konﬂiktów nierozwiązywalnych Daniela BarTala, dynamika konﬂiktów grupowych w świetle teorii tożsamości społecznej, poznawcze mechanizmy
funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń, stereotypy i uprzedzenia narodowe jako źródło konﬂiktów społecznych,
rasizm jako źródło konﬂiktów społecznych, seksizm jako źródło konﬂiktów społecznych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna podstawowe socjologiczne i psychologiczne teorie
konﬂiktów społecznych

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

analizuje zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego
z perspektywy wybranych teorii konﬂiktu

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

podejmuje decyzje dotyczące rozwiązań w sytuacjach
konﬂiktowych przy zastosowaniu wiedzy teoretycznej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ współdziałać w małych grupach w celu
wypracowania rozwiązania zmierzającego
do rozwiązania konﬂiktu

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

ćwiczenia

9

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

23

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
27

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami socjologii i
psychologii konﬂiktów społecznych. W pierwszej części wykładu uczestnicy
zapoznają się z socjologicznymi koncepcjami konﬂiktu, w drugiej poznają
psychologiczne mechanizmy powstawania i funkcjonowania konﬂiktów
społecznych. Na zakończenie studenci zapoznają się z problemem stereotypów i
uprzedzeń narodowych oraz kwestią rasizmu i seksizmu. Kwestie teoretyczne
każdorazowo będą ukazywane na tle realnych zjawisk społecznych. Treści
szczegółowe obejmują: pojęcie konﬂiktu społecznego i politycznego, geneza
socjologicznych teorii konﬂiktu – Marks, Simmel, Weber, dialektyczna teoria
konﬂiktu R. Dahrendorf, funkcjonalna teoria konﬂiktu L. Cosera, syntetyczna teoria W1, W2, U1, K1
konﬂiktu J. Turnera, neoweberowskie i neomarksistowskie teorie konﬂiktu,
odmiany współczesnych konﬂiktów społecznych, wprowadzenie do psychologii
konﬂiktów społecznych, psychologiczne mechanizmy konﬂiktów społecznych –
spirala frustracji-agresji, teoria konﬂiktów nierozwiązywalnych Daniela Bar-Tala,
dynamika konﬂiktów grupowych w świetle teorii konﬂiktu międzygrupowego
Sherifa, dynamika konﬂiktów grupowych w świetle teorii tożsamości społecznej,
poznawcze mechanizmy funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń, stereotypy i
uprzedzenia narodowe jako źródło konﬂiktów społecznych, rasizm jako źródło
konﬂiktów społecznych, seksizm jako źródło konﬂiktów społecznych.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych, na które składają się: treści przekazywane podczas wykładów, Egzamin składa się z testu
wyboru. Czas trwania egzaminu: 20 minut

zaliczenie pisemne Zaliczenie treści przekazywanych podczas ćwiczeń,

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Problemy bezpieczeństwa na Bałkanach w polityce UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1100.5cd559705c9a0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką bezpieczeństwa na Bałkanach – w najbardziej
zapalnym regionie 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.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi
społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych, BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03
które determinują naturę bezpieczeństwa w skali
lokalnej, krajowej i międzynarodowej

Wykład. Forma
zaliczenia: egzamin
pisemny.

W2

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

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

Wykład. Forma
zaliczenia: egzamin
pisemny.

W3

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

BNA_K1_W05

Wykład. Forma
zaliczenia: egzamin
pisemny.

W4

Identyﬁkuje relacje i struktury międzykulturowe
na płaszczyźnie bezpieczeństwa oraz określa wzorce
kulturowe i ich relacje z innymi determinantami
bezpieczeństwa

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

Wykład. Forma
zaliczenia: egzamin
pisemny.

U1

Potraﬁ diagnozować i prognozować procesy i zjawiska
w zakresie bezpieczeństwa oraz generować
rozwiązania konkretnych problemów w zakresie
bezpieczeństwa

BNA_K1_U01

Wykład. Forma
zaliczenia: egzamin
pisemny.

U2

Potraﬁ sformułować pytania badawcze
i zaprezentować wnioski dokonanej analizy w naukach
o polityce w zakresie bezpieczeństwa

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

Wykład. Forma
zaliczenia: egzamin
pisemny.

U3

Potraﬁ doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
w świetle dostępnych informacji, obserwowanych
zjawisk i na podstawie nowych sytuacji

BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

Wykład. Forma
zaliczenia: egzamin
pisemny.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

Wykład. Forma
zaliczenia: egzamin
pisemny.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

9

przeprowadzenie badań literaturowych

12

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
● przedstawienie polityki wielkich mocarstw, które walczyły o zdobycie i
utrzymanie tam wpływów jeszcze od czasów obecności Imperium Osmańskiego;
● kwestia podziału wpływów w okresie zimnowojennym: blok wschodni a Europa
Zachodnia na Bałkanach z uwzględnieniem polityki między państwami
bałkańskimi, utrudniającymi jednoznaczny podział strefy wpływów;
● problem bezpieczeństwa po upadku tzw. bloku wschodniego i wybuch wojen w
wyniku rozpadu Jugosławii;
● zaangażowanie misji ONZ w 90. w Albanii;
● próby wypracowania wspólnej polityki europejskiej dla Bałkanów w latach 90.
XX w.;

1.
●kwestia bezpieczeństwa a problem emigracji przedstawicieli narodów
bałkańskich do Europy Zachodniej; wpływ zjawiska na społeczną politykę
wewnętrzną poszczególnych państw;

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

● polityka Stanów Zjednoczonych, aktywnie zaangażowanych w wojny byłej
Jugosławii oraz działalność w organizacjach obecnych na Bałkanach. Ograniczanie
aktywności państw „starego kontynentu”;
● europejska polityka regionalna u progu XXI w.; rozszerzanie akcesji unijnej i
dążenie do dominacji UE na Bałkanach;
● problemy państw bałkańskich z przystąpieniem do struktur euroatlantyckich;
●obecność Rosji na Bałkanach i jej wpływy polityczne oraz gospodarcze.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
Wykład. Forma zaliczenia: egzamin pisemny.

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin: pytania testowe zamknięte (test
wyboru) i otwarte (test uzupełnienia)

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.

Sylabusy
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Operacje i siły specjalne w Polsce i na świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1100.5cd5597080268.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą Sił Operacji Specjalnych i ich roli w systemie bezpieczeństwa państwa.
Zapoznanie studentów z historią Sił Operacji Specjalnych. Zapoznanie studentów zadaniami oraz strukturami Sił
Operacji Specjalnych Wykształcenie w studentach umiejętności oceny roli Sił Operacji Specjalnych w systemie
obronnym państwa. Wykształcenie w studentach umiejętności analizy zadań realizowanych przez Siły Operacji
Specjalnych w ramach strategii bezpieczeństwa państw. Nabycie przez studentów umiejętności systematycznej
analizy procesu rozwoju współczesnych sił zbrojnych. Uzyskanie przez studentów umiejętności dyskutowania
o roli Sił Operacji Specjalnych w systemie bezpieczeństwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student posiada wiedzę o operacjach i siłach
specjalnych, ich roli w konﬂiktach zbrojnych oraz
procesach bezpieczeństwa w skali narodowej,
regionalnej i globalnej.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

W2

student posiada elementarną wiedzę o projektowaniu
i prowadzeniu badań w naukach o bezpieczeństwie,
studiach strategicznych i historii wojen.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

W3

student dysponuje wiedzą na temat historycznych
i kulturowych uwarunkowań oraz ewolucji sztuki
wojennej, konﬂiktów zbrojnych i operacji specjalnych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

U1

identyﬁkować relacje i struktury narodowe
i międzynarodowe w odniesieniu do operacji
specjalnych, wojen i konﬂiktów zbrojnych oraz określa
wzorce polityczne i ich relacje z innymi
determinantami bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

U2

student rozpoznaje i opisuje na poziomie
podstawowym uczestników konﬂiktów, operacje i siły
specjalne oraz procesy bezpieczeństwa, rozpoznaje
relacje i więzi między nimi.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

U3

student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy
i potraﬁ dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
społecznych, politycznych, ekonomicznych
i kulturowych w historii sił i operacji specjalnych,
historii wojen, naukach o bezpieczeństwie, studiach
strategicznych oraz w pokrewnych dyscyplinach
w obszarze nauk społecznych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

U4

porządkować i wyjaśniać relacje zachodzące między
procesami, podmiotami i strukturami determinującymi
bezpieczeństwo, międzynarodowe w wymiarze
regionalnym i globalnym.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

U5

student posiada umiejętność właściwego
wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu nauk
o polityce w analizie i interpretacji problemów
w obszarze, teorii sztuki wojennej, konﬂiktów
zbrojnych i bezpieczeństwa.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomie określić poziom swojej wiedzy kierując się
koniecznością stałego i samodzielnego uaktualniania
wiedzy.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

K2

student ma świadomość znaczenia nauk o polityce
w zakresie bezpieczeństwa dla kształtowania postaw
i więzi społecznych.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

K3

student jest przygotowany do podjęcia dyskusji
na tematy trudne z zachowaniem zasad etycznych,
jest otwarty na poglądy innych.

BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza problemu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie eseju

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Poruszana problematyka obejmuje zagadnienia dotyczące operacji oraz sił
specjalnych. Współczesne koncepcje strategiczne będące odzwierciedleniem
narodowej i sojuszniczej polityki bezpieczeństwa i stanowiące podstawę
obowiązujących doktryn, w sposób jednoznaczny wskazują, że siły będące
elementami systemu bezpieczeństwa muszą posiadać i zwiększać zdolności do
prowadzenia działań wyprzedzających, aktywnych. Wykorzystywać możliwości
rozstrzygania sytuacji konﬂiktowych jeszcze przed ich niekontrolowanym
wybuchem. Ograniczanie się do reagowania na działania przeciwnika oznacza nie
tylko pozostawienie mu swobody wyboru miejsca i formy uderzenia, ale w takich
przypadkach jak akty terrorystyczne, stwarza mu także możliwość zachowania
anonimowości i uniknięcia odwetu. Współcześnie największe możliwości w tym
zakresie dają siły specjalne: łatwe do użycia, mobilne, relatywnie tanie i zdolne do
samodzielnych działań w różnych, często ekstremalnych warunkach, w sposób
skryty (przed przeciwnikiem i środkami masowego przekazu). Siły operacji
specjalnych (czy też Wojska Specjalne) są zdolne prowadzić skuteczne działania
wymierzone w przeciwnika rozproszonego, działającego niekonwencjonalnie, który
znajdującemu się na dowolnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego lub
technologicznego. Te zasadnicze cechy i zdolności sił operacji specjalnych
przyczyniły się w ostatnich latach, do umacniania i rozwoju znaczenia działań
specjalnych w większości krajów świata (przy jednoczesnej redukcji sił
konwencjonalnych).
Posiadanie przez Polskę zdolności do prowadzenia działań specjalnych i sił
operacji specjalnych (Wojsk Specjalnych), w strukturach zintegrowanych w
systemem bezpieczeństwa państwa stało się koniecznym, celowym i
ekonomicznie uzasadnionym działaniem w interesie suwerenności oraz
integralności terytorialnej Polski.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

Powyższa tematyka została podzielona na następujące zagadnienia:
• Sztuka wojenna i formy walki zbrojnej.
• Deﬁnicja i geneza działań nieregularnych.
• Deﬁnicja i geneza operacji specjalnych.
• Właściwości operacji i sił specjalnych.
• Historia operacji i sił specjalnych.
• Siły operacji specjalnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
• Siły operacji specjalnych NATO.
• Polskie Wojska Specjalne.
• Tradycja i współczesność rosyjskich operacji specjalnych.
• Wybrane przykłady współczesnych operacji specjalnych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na wykładzie, przygotowanie prezentacji
multimedialnej lub eseju, udział w dyskusji.

185 / 220

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1300.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

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

BNA_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

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

BNA_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W3

zna wymagania stawiane pracom dyplomowym
w INPiSM

BNA_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W4

posiada wiedzę z zakresu ochrony własności
intelektualnej

BNA_K1_W06

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

interpretuje zjawiska z różnych obszarów nauk
o polityce i administracji

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

U2

potraﬁ stosować wybrane podejścia badawcze oraz
teorie naukowe z zakresu nauk o polityce
i administracji

BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

posługuje się właściwymi narzędziami i metodami
badań z zakresu nauk społecznych w celu
przeprowadzenia badań własnych

BNA_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

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

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

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U5

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myśli w sposób samodzielny, krytyczny i twórczy

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

jest świadomy konieczności etycznego postępowania
w trakcie pisania pracy dyplomowej

BNA_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
18
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przygotowanie pracy dyplomowej

30

analiza i przygotowanie danych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
108

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie pracy dyplomowej

120

analiza i przygotowanie danych

54

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
192

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* 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
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Sformułowanie problemu badawczego pracy dyplomowej, struktury pracy
oraz wstępnej bibliograﬁi
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Semestr 6
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Złożenie do obrony zaakceptowanej przez Promotora pracy dyplomowej
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Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1200.5cd5597118077.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką współczesnych zagrożeń terrorystycznych, ich
zróżnicowaniem i sposobami przeciwdziałania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podejścia badawcze, nurty teoretyczne oraz
terminologię używaną w naukach o bezpieczeństwie
oraz w pokrewnych dyscyplinach w obszarze nauk
społecznych,

BNA_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi
społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych,
BNA_K1_W01
które determinują naturę bezpieczeństwa w skali
lokalnej, krajowej i międzynarodowej

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

Ma podstawową wiedzę na temat zarządzania
bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacji kryzysowej

BNA_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

Posiada wiedzę o współczesnych zagrożeniach
terrorystycznych, ich zróżnicowaniu i sposobach
przeciwdziałania

BNA_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Identyﬁkuje i opisuje na poziomie podstawowym
uczestników procesów bezpieczeństwa oraz
rozpoznaje relacje i więzi między nimi

BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

Zna techniki i narzędzia pozyskiwania i ochrony
danych, właściwe dla studiowania bezpieczeństwa
narodowego

BNA_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Samodzielnej analizy potencjalnych zagrożeń
o podłożu terrorystycznym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

18

przygotowanie do egzaminu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
126

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

WIedza o pozamilitarnych zagrożeniach bezpieczeństwa w zakresie terroryzmu
międzynarodowego i jego przejawów.

W1, W2, W3, W4, U1, U2

Sylabusy
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1. Wstęp – zagrożenie, lęk, terror, niebezpieczeństwo kwestie wstępne.
2. Zagrożenia obiektywne a zagrożenia sprowokowane – podobieństwa i różnice.
3. Globalizm, regionalizm, kultura polityczna jako źródła potencjalnych lub
rzeczywistych zagrożeń.
4. Wojna z terroryzmem jako wojna bez wojny?
5. Genealogia terroryzmu – uwikłania historyczne i polityczne, deﬁnicje.
6. Ideologiczne źródła terroryzmu (anarchizm, trockizm, maoizm).
7. Współczesny terroryzm i jego odmiany.
8. Terroryzm religijny.
2.

9. Terroryzm separatystyczny, religijny, jednej sprawy, cyberterroryzm, terroryzm
broni masowego rażenia.

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

10. Tzw. święta wojna – dżihad.
11. Terroryzm a media – informacja czy propagowanie lęku i zagrożeń?
12. Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu międzynarodowego.
Konwencje i porozumienia regionalne i globalne.
13. Historia powstania i działalności ugrupowań terrorystycznych w RFN (Frakcja
Czerwonej Armii), Włoszech (Czerwone Brygady) oraz Irlandii Płn. (IRA).
14. Współczesny terroryzm bliskowschodni i w Ameryce Łacińskiej.
15. Problemy zwalczania terroryzmu po 11.IX.2001 a kwestia przestrzegania praw
człowieka.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z
ćwiczeń oraz egzaminu pisemnego (min.60% przewidzianej punktacji)

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywność w trakcie zajęć oraz
zaliczenie na ocenę prezentacja referatu przygotowanego indywidualnie lub w grupie na
zadany przez prowadzącego temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1200.5cd559714065d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

posiada wiedzę na temat norm i reguł prawnych oraz
organizacyjnych kształtujących instytucje i struktury
bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2

posiada podstawową wiedzę o zarządzaniu
bezpieczeństwem wewnętrznym Unii Europejskiej

BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

posiada wiedzę o instrumentach i szczegółowych
politykach w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
Unii Europejskiej

BNA_K1_W02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

identyﬁkuje uwarunkowania kulturowe i społeczne
współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa
wewnętrznego Unii Europejskiej

BNA_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

posiada umiejętność obserwowania i interpretacji
współczesnych zjawisk społecznych, politycznych,
ekonomicznych i kulturowych kształtujących
bezpieczeństwo wewnętrzne UE

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

K1

jest gotów do zaplanowania i uruchomienia
mechanizmów przewidywania, przeciwdziałania
i likwidacji skutków zagrożeń dla bezpieczeństwa
wewnętrznego UE

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie pisemne

K2

jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia
w debatach publicznych służących przedstawieniu
i wyjaśnieniu aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego
UE

BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie do zajęć

36

przygotowanie do sprawdzianu

27

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości przed powstaniem Unii
Europejskiej i po traktacie z Maastricht.

W1, K2

2.

Traktat z Lizbony i jego ramy prawno-instytucjonalne dla polityki bezpieczeństwa
wewnętrznego UE

W1, W3, U2, K2

3.

Współpraca policyjna i rola Europolu: geneza Europolu; cele, zadania i
kompetencje Europolu; System Informacyjny Europolu; Centrum ds.
Cyberprzestępczości; Centrum ds. Przemytu Imigrantów; analityczne pliki
robocze; przykłady działań podejmowanych przez Europol; procedury
transgranicznej współpracy policyjnej

W2, W3

Sylabusy
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4.

Strategia antyterrorystyczna UE: współpraca antyterrorystyczna w latach 70. I 80.
XX w.; dokument z Palma de Mallorca; współpraca antyterrorystyczna po 11
września 2001 r.; pakiet strategii antyterrorystycznych z 2005 r. i ich wdrażanie;
instytucje i organy współpracy antyterrorystycznej w UE.

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

5.

Przeciwdziałanie i walka z przestępczością transgraniczną; zwalczanie produkcji,
przemytu i handlu narkotykami; przeciwdziałanie i zwalczanie prania pieniędzy;
walka z nielegalną imigracją i przemytem osób

W2, W3, U2, K1

6.

Ochrona i kontrola granic jako element polityki bezpieczeństwa wewnętrznego:
rola dorobku prawnego i narzędzi Schengen; zintegrowany system zarządzania
granicami zewnętrznymi UE; instytucje współpracy na granicach zewnętrznych;
system nadzoru granic zewnętrznych Eurosur

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

7.

Współpraca wywiadowcza w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego UE:
elementy analizy wywiadowczej w pracy agencji EU; rola IntCenu; SIAC; rola
SatCenu.

W1, W3, K1

8.

Współpraca sądowa w sprawach karnych: problematyka transgranicznego
ścigania karnego; wzajemne uznawanie decyzji sądowych; zagadnienie
ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania; europejski nakaz dowodowy;
europejski nakaz śledczy; wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze; Eurojust cele, zadania, osiągnięcia; Europejski Urząd Prokuratorski

W1, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

kolokwium pisemne obejmujące całość treści merytorycznych przedmiotu,
na które składają się: – treści przekazywane podczas wykładów, – wiedza
zaliczenie pisemne
uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych. Czas trwania kolokwium: 60 minut.

196 / 220

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1200.5cd5597164da2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podczas wykładu słuchacze zapoznani zostaną z celami, założeniami i realizacją wspólnej polityki bezpieczeństwa
i obrony 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

Sylabusy

Zna i rozumie główne procesy polityczne
przebiegające w systemie międzynarodowym,

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

egzamin pisemny
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W2

Zna i rozumie tematykę uczestników stosunków
międzynarodowych

BNA_K1_W02

egzamin pisemny

W3

Zna i rozumie podstawy systemu prawnego Unii
Europejskiej

BNA_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ prawidłowo ocenić ewolucję i perspektywy
głównych procesów zachodzących w stosunkach
międzynarodowych

BNA_K1_U02

egzamin pisemny

U2

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

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

egzamin pisemny

U3

Potraﬁ przygotować proste prace pisemne dotyczące
problematyki stosunków międzynarodowych

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

egzamin pisemny

U4

Potraﬁ wykorzystać umiejętności językowe,
uwzględniające terminologię dotyczącą stosunków
międzynarodowych, zgodne z wymogami określonymi
dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

BNA_K1_U05

egzamin pisemny

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Prezentowania w ramach prowadzonych dyskusji
poglądów związanych z problematyką stosunków
międzynarodowych

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

72

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Projekt utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej

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

2.

Projekty ustanowienia Unii Narodów Europejskich

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Ewolucja Europejskiej Współpracy Politycznej w latach 1970-1993

W1, W2, W3, U1, U3, K1

4.

Podstawy prawne Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Od traktatu z
Maastricht do traktatu nicejskiego

W1, W3, U1, U3, K1

Sylabusy
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5.

Reforma Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w traktacie lizbońskim z 13
grudnia 2007 r.

W1, W3, U1, U3, U4, K1

6.

Cel operacyjny 2003 i jego realizacja

W1, U2, U3, K1

7.

Cel operacyjny 2010 i jego realizacja

W1, W2, U1, U3, K1

8.

Strategie bezpieczeństwa zewnętrznego UE (2003 r. i 2016 r.)

W1, W3, U1, U2, U3

9.

Struktura organizacyjna i mechanizm decyzyjny Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa
i Obrony

W1, W2, U1, U2, U3, K1

10.

Misje cywilne i wojskowe realizowane w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa
i Obrony

W1, W2, U2, U3, K1

11.

Grupy bojowe: zadania, struktura organizacyjna i mechanizm decyzyjny

W1, W2, U2, U3, K1

12.

Reforma Wsplnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony po 2016 r.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu zawierającego pytania otwarte i pytania
jednokrotnego wyboru
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Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1200.5cd5597187f99.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 9

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna historyczne, kulturowe i polityczne
uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

W2

Zna historyczne przykłady metod walki asymetrycznej
oraz wojen nieregularnych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

W3

Zna różnice pomiędzy zagrożeniami bezpieczeństwa
o charakterze symetrycznym i asymetrycznym

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ zdeﬁniować podstawowe kategorie badawcze
związane z wojną, zagrożeniami asymetrycznymi,
kulturami strategicznymi

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

U2

Potraﬁ wyjaśniać źródła oraz charakter zagrożeń
bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności
asymetrycznych, posługując się podejściami
badawczymi, teoriami i koncepcjami nauk
o bezpieczeństwie

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

U3

Potraﬁ identyﬁkować różnorodne zagrożenia
bezpieczeństwa, w szczególności o charakterze
asymetrycznym, oraz przedstawić sposoby
reagowania na nie

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

BNA_K1_K01

aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do aktywnego poszukiwania źródeł oraz ich
krytycznej oceny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

9

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
27

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia obejmują następujące treści programowe: teorie i wyjaśnienia
asymetrycznych konﬂiktów zbrojnych; prywatyzacja wojny; międzynarodowa
przestępczość zorganizowana; broń masowego rażenia; wybrane studia
przypadków konﬂiktów i zagrożeń asymetrycznych.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, aktywność na
zajęciach

Obecność (min. 51%) i aktywność na zajęciach;
Uzyskanie minimum 60% punktów w lekcjach online;
Uzyskanie minimum 60% punktów w kolokwium
końcowym

Sylabusy
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System służb specjalnych w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1200.5cd55971abb0e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 9

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

miejsce i rolę służb specjalnych w polskim porządku
konstytucyjnym

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

zadania i uprawnienia służb specjalnych

BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
projekt

W3

nadzór i kontrolę nad służbami specjalnymi

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

napisać pracę pisemna na temat jeden z polskich
służb specjalnych albo instytucje je nadzorującej lub
kontrolującej

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

projekt

U2

dyskutować na temat podobieństw i różnic między
polskimi służbami specjalnymi

BNA_K1_U04

projekt

U3

analizować propozycje reform i i wpływ na system
służb specjalnych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

projekt

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wdrażania uzyskanej wiedzy i umiejętności pracy
w grupie oraz przedstawiania własnych argumentów
w dyskusji i w formie pisemnej w przyszłej pracy
zawodowej

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

ćwiczenia

9

przygotowanie projektu

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
27

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach zajęć przedstawione zostaną ustrojowo-polityczne uwarunkowania
organizacji i funkcjonowania służb specjalnych. Zajęcia będą stanowiły próbę ich
umiejscowienia wśród innych organów państwowych w porządku konstytucyjnym
państwa. Określenie statusu ustrojowego wymaga prezentacji specyﬁki
organizacji wewnętrznej tych instytucji, wykonywanych zadań w ramach funkcji
państwa oraz kompetencji z punktu widzenia praw i wolności jednostki. Istotną
częścią zajęć będzie przedstawienie systemu kontroli i nadzoru nad służbami
specjalnymi.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Test jednokrotnego wyboru z materii omawianej na wykładzie i
ćwiczeniach.

ćwiczenia

projekt

Praca pisemna na temat jednej służby specjalnej albo instytucji
odpowiedzialnej na nadzór lub kontrolę nad tego typu instytucjami.

Sylabusy
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Prywatyzacja bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1200.5cd55971d0439.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

funkcjonowanie przedsiębiorczości w zakresie
bezpieczeństwa narodowego

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04

prezentacja

W2

normy prawne regulujące proces prywatyzacji
bezpieczeństwa

BNA_K1_W05

prezentacja

W3

współczesne zjawiska społeczne, polityczne,
ekonomiczne i kulturowe kształtujące proces
prywatyzacji bezpieczeństwa

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

przeanalizować role i zachowania aktorów narodowych
oraz międzynarodowych w kontekście prywatyzacji
bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

prezentacja

U2

podjąć dyskusję na temat prywatyzacji
bezpieczeństwa i jest znaczenia w polityce państwa

BNA_K1_U04

prezentacja

U3

przygotować prezentację na temat poddanego
prywatyzacji zadania państwa w zakresie
bezpieczeństwa narodowego

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

prezentacja

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wdrażania uzyskanej wiedzy i umiejętności pracy
w grupie oraz przedstawiania własnych argumentów
w dyskusji i w formie pisemnej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

19

zbieranie informacji do zadanej pracy

19

przygotowanie do zajęć

34

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach zajęć przedstawione zostanie pojęcie prywatyzacji bezpieczeństwa oraz
wpływ tego procesu na organizację i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa
narodowego. Istotne będzie omówienie uwarunkowań politycznych, społecznych,
gospodarczych i kulturowych prywatyzacji. Dalsza części zajęć będzie poświęcona
na wybrane obszary polityki państwa poddane prywatyzacji, np. ochrona osób i
mienia, usługi detektywistyczne, wywiad gospodarczy, wykonanie kary.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Po pierwszej części zajęć poświęconej na podstawowe zagadnienia
prywatyzacji bezpieczeństwa studenci przygotowują prezentacje na temat
wybranego obszaru zadań państwa w zakresie bezpieczeństwa
narodowego poddanego prywatyzacji.
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Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Turcji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1200.5cd55971f2c99.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Dostrzega rolę, jaką pełni Turcja w międzynarodowym
systemie bezpieczeństwa

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie ustne

W2

Rozumie relacje między koncepcjami politycznymi,
a praktyczną strona ich realizacji

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie ustne, esej

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

Analizuje przyczyny, przebieg i skutki głównych
wydarzeń, potraﬁ wskazać na ich ewentualne
uwarunkowania historyczne
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U2

Potraﬁ opisać i interpretować zjawiska kulturowe,
polityczne i ekonomiczne towarzyszące polityce
bezpieczeństwa narodowego Turcji.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

zaliczenie ustne, esej

BNA_K1_K01

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość stałego i samodzielnego
uaktualniania wiedzy

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie eseju

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

analiza dokumentów programowych

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Strategiczne położenie Turcji, potencjał demograﬁczny, gospodarczy i militarny;
islam, nacjonalizm i tożsamość turecka (m.in. kemalizm, relacje między świeckim
establishmentem a środowiskami religijno – konserwatywnymi); uwarunkowania
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Turcji; specyﬁczna rola armii w systemie
politycznym Turcji oraz w procesie decyzyjnym tureckiej polityki zagranicznej;
koncepcje polityki zagranicznej Turcji; źródła zagrożeń bezpieczeństwa Turcji;
polityka bezpieczeństwa energetycznego; integracja Turcji z UE (m.in. stosunek
społeczeństwa tureckiego do UE, różnice kulturowe i światopoglądowe, kwestia
kurdyjska); relacje z Grecją i krajami bałkańskimi (m.in. konﬂikt cypryjski, sprawy
mniejszości narodowych); stosunki turecko – rosyjskie. Historia i współczesność;
zagrożenie nuklearne w polityce bezpieczeństwa Turcji; amerykańsko – turecka
współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa; strategiczny charakter relacji Turcji z
Izraelem; rola Iranu w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Turcji; miejsce Turcji
w globalnym świecie.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Napisanie eseju problemowego oraz zaliczenie ustne dotyczące
wybranej tematyki

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Polityka bezpieczeństwa Francji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1200.5cd5597221494.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna teorie i koncepcje oraz założenia współczesnej
polityki bezpieczeństwa Francji.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03

esej

W2

Rozumie znaczenie i rolę Francji w kształtowaniu
światowego i regionalnego systemu bezpieczeństwa.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

esej

W3

Zna cechy polityki wojskowości Francji.

BNA_K1_W05

esej

W4

Zna struktury i zakres kompetencji organów państwa
w sferze wojskowości.

BNA_K1_W05

esej

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizuje rolę sił zbrojnych Francji i aktywność
dyplomatyczną w kształtowaniu systemu
bezpieczeństwa europejskiego.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

esej

U2

Charakteryzuje francuskie siły zbrojne i ich udział
w misjach pokojowych.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

esej

U3

Interpretuje i ocenia politykę bezpieczeństwa Francji.

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

esej

BNA_K1_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Inicjuje własne i uczestniczy w projektach społecznych
z zakresu bezpieczeństwa europejskiego.

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

przygotowanie eseju

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

42

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Międzynarodowe uwarunkowania francuskiej mocarstwowości; Rola potęgi
militarnej Francji w stosunkach międzynarodowych; Cechy polityki wojskowej
Francji; Organy wewnętrzne i zewnętrzne Francji ds. stosunków wojskowych; Siły
zbrojne Francji; Aktywność dyplomatyczna i wojskowa w ONZ; Udział Francji w
sojuszach obronnych; Rola i znaczenie bilateralnej współpracy w dziedzinie
wojskowości; Ewolucja francuskiej polityki bezpieczeństwa w Europie; Wpływ
Francji na kwestie bezpieczeństwa w traktatach WE/UE; Rozwój EPBiO w okresie
francuskiego przewodnictwa w UE; EPBiO na tle stosunków francusko –
amerykańskich; Polityka bezpieczeństwa Francji poza Europą; Francuska
koncepcja „Europy Obrony”; Miejsce i znaczenie Polski w polityce europejskiej
Francji

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

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu odbywa się poprzez złożenie pracy zaliczeniowej w
formie eseju problemowego. Ocena pracy odbywa się poprzez weryﬁkację:
- treści przekazywane podczas wykładów, - wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. Do oceny
wykorzystuje się standardową skalę ocen. Praca zaliczeniowa złożona
zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.
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Rozwiązywanie konﬂiktów i zarządzanie kryzysami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1200.5cd559724606a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

EK1: Zna pojęcie, strategie bezpieczeństwa
narodowego i zakres współczesnych wyzwań
reagowania kryzysowego [K_W02 ++] EK2: Wskazuje
i wymienia prawnomiędzynarodowe regulacje
rozstrzygania sporów i systemu zarządzania kryzysem BNA_K1_W01,
międzynarodowym [K_W07 ++] EK3: Zna mechanizmy BNA_K1_W03,
i procedury uruchamiania międzynarodowych operacji BNA_K1_W05
pokojowych [K_W07 +++], [K_W09 ++] EK4: Zna
przesłanki, charakter i przebieg poszczególnych misji
pokojowych NZ, organizacji regionalnych i operacji
indywidualnych [K_W07 ++], [K_W09 +++]

esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

EK5: Interpretuje współczesne wyzwania
bezpieczeństwa międzynarodowego oraz nowe
militarne i pozamilitarne zagrożenia występujących
we współczesnym świecie [K_U03 +++], [K_U04 ++]
EK6: Formułuje oceny i prezentuje wnioski odnośnie
międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań
budowy polityki bezpieczeństwa [K_U04 ++], [K_U08
++], [K_U09 ++]

BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05

esej

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

EK7: Komunikuje się z otoczeniem przedstawiając
własne prognozy i scenariusze reagowania w sytuacji
kryzysu międzynarodowego [K_U04 ++], [K_U09
+++] EK8: Uczestniczy w kształtowaniu ocen i postaw
społecznych poprzez udział w dyskusji i projektach
społecznych na tematy związane z implikacjami
zarządzania kryzysem międzynarodowym [K_K07
+++]

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

18

przygotowanie eseju

72

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Pojęcie i istota reagowania kryzysowego w sytuacji konﬂiktu międzynarodowego
Współczesne wyzwania i zagrożenia dla systemu bezpieczeństwa państwa
Dylemat użycia siły w systemie organizacji NZ
Prawnomiędzynaroodwe regulacje i ramy prawne systemu zarządzania
kryzysowego oraz operacji pokojowych
Dylematy polityczno –prawne utrzymania pokoju w teorii i praktyce
Geneza i rozwój reagowania kryzysowego
Funkcje i typy operacji reagowania kryzysowego
Reagowanie kryzysowe w systemie organizacji międzynarodowych
Wojskowe i cywilne elementy systemu reagowania kryzysowego UE
Reagowanie kryzysowe UE a Sojusz Północnoatlantycki
Instytucje i instrumenty systemu reagowania kryzysowego NATO
Rola środków masowego przekazu w zarządzaniu kryzysowym
Problem terroryzmu i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej
Wybrane problemy i strategie bezpieczeństwa narodowego
Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego na przykładzie …
Rola operacji pokojowych wspólnot międzynarodowych w kształtowaniu
bezpieczeństwa międzynarodowego na przykładzie …
Problemy współpracy transatlantyckiej w dziedzinie politycznej i bezpieczeństwa
Ochrona ludności a dylemat interwencji humanitarnej
Polska w misjach reagowania kryzysowego

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu odbywa się poprze złożenie pracy zaliczeniowej w
formie eseju problemowego Ocena pracy odbywa się poprzez weryﬁkację
całość treści merytorycznych modułu: - treści przekazywane podczas
wykładów, - wiedzy uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania
podręczników obowiązkowych.
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Praktyka studencka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.1200.5cc6f7fa4c035.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie przez studenta / studentkę umiejętności zawodowych związanych z kierunkiem studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student/ studentka zna zasady funkcjonowania
wybranej instytucji

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę
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Student/ studentka zna obowiązki i uprawnienia
pracownika zatrudnionego w wybranej instytucji

W2

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W07

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie na ocenę

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów do pracy zespołowej

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

Forma aktywności studenta
praktyki

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

treści programowe zależą od instytucji przyjmującej praktykantów

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawą zaliczenia praktyki jest przedstawione przez studenta
zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu praktyki wystawionego przez
zaliczenie na ocenę
interesariusza zewnętrznego organizującego praktykę oraz dostarczenie
kompletu dokumentów do INPiSM
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Sylabusy
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