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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

bezpieczeństwo narodowe

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 53%
Nauki o bezpieczeństwie

44%

Nauki prawne

2%

Filozoﬁa

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Bezpieczeństwo narodowe drugiego 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 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
najważniejsze założenia stanowią zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia dzięki zastosowaniu atrakcyjnych metod
nauczania, dostosowujących proces dydaktyczny do wymogów PRK, a także uwzględnienie w procesie dydaktycznym
zasady 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 zgodnych z charakterystykami
drugiego stopnia na poziomie 7 PRK.
Dążenie Uniwersytetu Jagiellońskiego do stałego podnoszenia jakości kształcenia oraz dostosowanie programów studiów
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do potrzeb rynku pracy znajdują swe odzwierciedlenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe w ścisłej współpracy
z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych warsztatów i praktycznych części programu kształcenia.

Cele kształcenia
przekazanie pogłębionej 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 pogłębionej 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
pogłębienie 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 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
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- Szkoła Policji w Katowicach.
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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 dotyczących
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 drugiego stopnia oraz efekty uczenia się w tym zakresie.

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

0388

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
W ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami, na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo i
porządek publiczny. Wybór ścieżek specjalizacyjnych dokonywany jest na podstawie deklaracji studentów składanych
podczas wpisu na studia. Minimalna liczba osób dla poszczególnych specjalności to 15 osób. Maksymalną liczbę osób dla
poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie
studentów. O przyjęciu na daną ścieżkę decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

122

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

114

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

84

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

3

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1114

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

Ukończenie studiów

Program
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem
studiów UJ.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

BNA_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i teorie wyjaśniające złożone
zależności między kluczowymi zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego i
P7S_WG
międzynarodowego, a także posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o
bezpieczeństwie oraz pokrewnych dyscyplin w obszarze nauk społecznych

BNA_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu historyczną ewolucję i główne
tendencje rozwojowe nauk o bezpieczeństwie i dyscyplin pokrewnych w obszarze
nauk społecznych

P7S_WG

BNA_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji i ich związki z problemami bezpieczeństwa

P7S_WK

BNA_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu normy i reguły prawne,
organizacyjne i etyczne odnoszące się do struktur i instytucji bezpieczeństwa oraz
zarządzania w sytuacjach kryzysu i konﬂiktu

P7S_WK

BNA_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu uwarunkowania wzorców i postaw w
zakresie bezpieczeństwa człowieka, w szczególności obejmujące podstawowe pojęcia
i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej

P7S_WK

BNA_K2_W06

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawowe zasady tworzenia i
rozwoju różnych form przedsiębiorczości

P7S_WK

Kod

Treść

PRK

BNA_K2_U01

Absolwent potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania problemów, ich
analizy i interpretacji, stawiania i testowania hipotez prowadzących do
innowacyjnego rozwiązywania postawionych problemów z zakresu bezpieczeństwa

P7S_UW

BNA_K2_U02

Absolwent potraﬁ umiejętnie selekcjonować i wykorzystywać źródła oraz informacje,
dokonywać ich syntezy, twórczej interpretacji, krytycznej analizy oraz właściwej
prezentacji efektów tych działań

P7S_UW

BNA_K2_U03

Absolwent potraﬁ umiejętnie zastosować metodologię pracy naukowej, dobierać,
przystosowywać oraz wykorzystywać właściwe metody i narzędzia, w tym
technologie informacyjno-telekomunikacyjne

P7S_UW

BNA_K2_U04

Absolwent potraﬁ komunikować się ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców przy
użyciu specjalistycznej terminologii właściwej dla nauk o bezpieczeństwie oraz brać
udział w specjalistycznej debacie dotyczącej problematyki bezpieczeństwa

P7S_UK

BNA_K2_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

P7S_UK

BNA_K2_U06

Absolwent potraﬁ kierować pracą zespołu oraz współdziałać z innymi osobami,
podejmując wiodącą rolę, w ramach prac zespołowych o charakterze
interdyscyplinarnym

P7S_UO

BNA_K2_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować i realizować własny rozwój i uczenie się
przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie

P7S_UU

Umiejętności
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Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

BNA_K2_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści,
kierując się przy tym koniecznością stałego i samodzielnego jej uzupełniania, a także
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

P7S_KK

BNA_K2_K02

Absolwent jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz jest świadom konieczności zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

P7S_KK

BNA_K2_K03

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym
na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, inspirowania i organizowania działań
na rzecz interesu publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P7S_KO

BNA_K2_K04

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról w sferze bezpieczeństwa, z
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku,
podtrzymywania etosu, a także przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

P7S_KR
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Plany studiów
Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II
stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki.
W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 2 przedmiot ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym
jeden w języku obcym.
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po dwa w semestrze) oraz 2 przedmioty fakultatywne z puli
przedmiotów ogólnoinstytutowych (po jednym w semestrze), w tym jeden w języku obcym.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Teorie bezpieczeństwa

30

3,0

egzamin

O

Zarządzanie bezpieczeństwem

30

3,0

egzamin

O

Prognozowanie i analiza bezpieczeństwa

30

3,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Tutorial

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Warsztaty badawcze

15

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

O

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

30

3,0

zaliczenie

Konﬂikty etniczne i wyznaniowe

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interes narodowy w sferze bezpieczeństwa

30

3,0

zaliczenie

Bezpieczeństwo obrotu prawnego

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

F

F

O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
Bezpieczeństwo narodowe w kontekście naczelnych organów
państwowych w Polsce w XX wieku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zagrożenia bezpieczeństwa na Kaukazie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Aktualna polityka zagraniczna wybranych państw świata

30

3,0

zaliczenie

F

Polska publicystyka polityczna

30

3,0

zaliczenie

F

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym

O

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Parties at the European Level

30

4,0

zaliczenie

F

International Security and Global Supply Chains

30

4,0

zaliczenie

F

Security Policy of the Russian Federation

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Global History of International Relations since 1945

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

American Foreign and Security Policy in the Asia-Paciﬁc

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Международный порядок современного мира

30

4,0

zaliczenie

Lektorat z języka obcego

F
O

Student realizuje jeden przedmiot
English for National Security B2+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

English for National Security C1+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II
stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki.
W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 2 przedmiot ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym
jeden w języku obcym.
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po dwa w semestrze) oraz 2 przedmioty fakultatywne z puli
przedmiotów ogólnoinstytutowych (po jednym w semestrze), w tym jeden w języku obcym.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Administracja publiczna i administracja bezpieczeństwa

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa narodowego

30

3,0

zaliczenie

Przedmiot

O

Ścieżka: Zarządzanie kryzysowe
Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II
stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki.
W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 2 przedmiot ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze), w tym
jeden w języku obcym.
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W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po dwa w semestrze) oraz 2 przedmioty fakultatywne z puli
przedmiotów ogólnoinstytutowych (po jednym w semestrze), w tym jeden w języku obcym.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Krajowy system zarządzania kryzysowego

30

3,0

egzamin

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Bezpieczeństwo i obronność państwa

30

3,0

egzamin

O

System bezpieczeństwa RP

30

3,0

egzamin

O

Bezpieczeństwo lokalne RP

30

3,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

O

Semestr 2
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

O

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

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty zbrojne w XXI w.

30

3,0

zaliczenie

F

Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof

30

3,0

zaliczenie

F

Imigracja muzułmańska a bezpieczeństwo Europy

30

3,0

zaliczenie

F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

O

Media a aspekt wolności

30

3,0

zaliczenie

F

Państwo i polityka w Afryce

30

3,0

zaliczenie

F

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Francji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku

30

3,0

zaliczenie

F

Futurologiczne koncepcje bezpieczeństwa

30

3,0

zaliczenie

F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym

O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
Utopias and anti-utopias

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ethics and International Relations

30

4,0

zaliczenie

F

Soft Power, Smart Power

30

4,0

zaliczenie

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

NATO comprehensive operations planning workshop

30

4,0

zaliczenie

F

American Government and Politics

30

4,0

zaliczenie

F

Correlation between media system and national security

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

NATO and Transatlantic Security in 21 century

30

4,0

zaliczenie

International Relations In the Asia-Paciﬁc

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Les déﬁs de la diplomatie contemporaine

30

4,0

zaliczenie

Desafíos globales para las próximas décadas

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

F

F

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for National Security B2+

30

2,0

egzamin

F

English for National Security C1+

30

2,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Organizacja służb specjalnych RP

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zasady naboru do służb mundurowych RP

30

3,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Psychologia stosowana w sytuacjach kryzysowych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zarządzanie kryzysami politycznymi i społecznymi

30

3,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy prawa karnego

30

3,0

egzamin

O

Etyczne aspekty bezpieczeństwa

30

3,0

egzamin

O

Technika kryminalistyczna

30

4,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ścieżka: Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Przedmiot

O

Ścieżka: Zarządzanie kryzysowe
Przedmiot

O

Semestr 3
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po dwa w semestrze)
Radykalizm i fundamentalizm islamski

30

3,0

zaliczenie

Eksterminacje narodów - wybrane przypadki

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zagrożenia demokracji

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

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zagrożenia bezpieczeństwa na Kaukazie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Aktualna polityka zagraniczna wybranych państw świata

30

3,0

zaliczenie

F

Polska publicystyka polityczna

30

3,0

zaliczenie

F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym

O

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Parties at the European Level

30

4,0

zaliczenie

F

International Security and Global Supply Chains

30

4,0

zaliczenie

F

Security Policy of the Russian Federation

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Global History of International Relations since 1945

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

American Foreign and Security Policy in the Asia-Paciﬁc

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Международный порядок современного мира

30

4,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej

30

3,0

zaliczenie

O

Międzynarodowe ściganie karne – prawo i praktyka

30

3,0

zaliczenie

O

F

Ścieżka: Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Przedmiot
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Ścieżka: Zarządzanie kryzysowe
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Militarne zarządzanie kryzysowe

30

3,0

zaliczenie

O

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami informatycznymi

30

3,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawa człowieka

30

3,0

zaliczenie

O

Media i polityka informacyjna w sferze bezpieczeństwa

30

4,0

zaliczenie

O

Działania pokojowe i stabilizacyjne

30

3,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

O

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po dwa w semestrze)
Mniejszości narodowe i religijne - wpływ na politykę i
bezpieczeństwo

30

3,0

zaliczenie

F

Bezpieczeństwo wodnych szlaków komunikacyjnych

30

3,0

zaliczenie

F

Problematyka bezpieczeństwa w programach polskich partii
politycznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Straże w systemie bezpieczeństwa RP

30

3,0

zaliczenie

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

F
O

Media a aspekt wolności

30

3,0

zaliczenie

F

Państwo i polityka w Afryce

30

3,0

zaliczenie

F

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Francji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku

30

3,0

zaliczenie

F

Futurologiczne koncepcje bezpieczeństwa

30

3,0

zaliczenie

F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym

O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
Utopias and anti-utopias

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ethics and International Relations

30

4,0

zaliczenie

F

Soft Power, Smart Power

30

4,0

zaliczenie

F

NATO comprehensive operations planning workshop

30

4,0

zaliczenie

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

American Government and Politics

30

4,0

zaliczenie

Correlation between media system and national security

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

NATO and Transatlantic Security in 21 century

30

4,0

zaliczenie

International Relations In the Asia-Paciﬁc

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Les déﬁs de la diplomatie contemporaine

30

4,0

zaliczenie

Desafíos globales para las próximas décadas

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona osób i mienia

30

3,0

zaliczenie

O

Planowanie cywilne i ochrona ludności

30

3,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie logistyczne w sytuacjach konﬂiktowych

30

3,0

zaliczenie

Zarządzanie i ochrona informacji

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

F

F

F

Ścieżka: Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Przedmiot

Ścieżka: Zarządzanie kryzysowe
Przedmiot

O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Administracja publiczna i administracja bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABPPS.210.6059d6d78f4e9.22

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie uczestnikom uczestnikom zajęć aktualnego stanu wiedzy dotyczącej administracji publicznej jako
elementu struktury współczesnego państwa (pozycja administracji publicznej w państwie, status prawny
administracji publicznej, problematyka reform administracji publicznej, struktura administracji publicznej
w Polsce).

C2

Przekazanie uczestnikom zajęć aktualnego stanu wiedzy dotyczącej wykonywania zadań przez administrację
publicznej ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

C3

Przekazanie uczestnikom zajęć aktualnego stanu wiedzy dotyczącej zatrudnienia w administracji publicznej oraz
statusu prawnego i zawodowego funkcjonariuszy publicznych.

C4

Zdobycie umiejętności analizowania i oceniania administracji publicznej

Sylabusy

20 / 264

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podejścia naukowe do deﬁniowania i analizowania
administracji publicznej.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

rodzaje zadań wypełnianych przez administrację
publiczną, podstawy prawne i formy ich wykonywania.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

specyﬁkę realizowania zadań przez administrację
publiczną w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W4

nowoczesne podejścia i tendencje dotyczące
prowadzenia polityk publicznych ze szczególnym
uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa i porządku
publicznych.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W5

Status prawny i zawodowy funkcjonariuszy
publicznych, w tym funkcjonariuszy i urzędników
podejmujących pracę w organach administracji
publicznej wykonujących zadania w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W6

strukturę administracji publicznej w Polsce
(administracji rządowej i samorządowej).

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować administrację publiczną w obszarze
struktury, zarządzania, podstaw prawnych
i wykonywania zadań publicznych.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

projekt, prezentacja

U2

przygotowywać prace pisemne i wypowiedzi ustne
dotyczące administracji publicznej ze szczególnym
uwzględnieniem administracji wykonującej zadania
z obszaru bezpieczeństwa i porządku publicznego.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

projekt, prezentacja

BNA_K2_K01

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania współpracy w zespole.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

24

przygotowanie do ćwiczeń

8

Sylabusy
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przygotowanie projektu

12

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
83

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.

Deﬁniowanie administracji publicznej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych W1, W4

2.

Zadania (funkcje) wypełniane przez administrację publiczną

W2, W3

3.

Formy prawne wykonywania zadań przez administrację publiczną ze szczególnym
uwzględnieniem specyﬁki form prawnych wykonywania zadań w obszarze
bezpieczeństwa i porządku publicznego

W2, W3

4.

Prawne podstawy organizacji i wykonywania zadań przez administrację publiczną.
Pojęcie prawa administracyjnego, jego główne cechy i obszary regulacji

W1, W2, W3

5.

Procesy zmian i reform współczesnej administracji publicznej (New Public
Management, Governance, Neoweberyzm) oraz ich znaczenie dla wykonywania
zadań w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego

W3, W4

6.

Metody kontrolowania administracji publicznej

W1, W2, W4

7.

Pojęcie elektronicznej administracji (e - administracji) - wykorzystanie
nowoczesnych technologii komunikacyjno - informacyjnych (ICT) we współczesnej
administracji publicznej. E - administracja w Polsce

W4, W5, W6

8.

Status prawny i zawodowy funkcjonariuszy publicznych. Funkcjonariusze a
urzędnicy. Zatrudnienie w administracji publicznej

W5, W6

9.

Etyka i infrastruktura etyczna w administracji publicznej.

W4, W5, W6

10.

Administracja rządowa w Polsce (centralna i terenowa)

W6, U1, U2, K1

11.

Administracja samorządowa w Polsce

W6, U1, U2, K1

12.

Aktualne zagadnienia i problemy wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa
i porządku publicznego przez organy administracji rządowej i samorządowej w
Polsce

W3, W6, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Ćwiczenia składają się z dwóch części. W pierwszej w oparciu o
literaturę i wybrane aktyw prawne omawiane są najważniejsze
zagadnienia dotyczące struktury administracji publicznej w Polsce
(rządowej i samorządowej). W drugiej części uczestnicy zajęć
podzieleni na zespoły przygotowują projekty i prezentacje
dotyczące aktualnych zagadnień, problemów i wyzwań związanych
z wykonywaniem zadań z obszaru bezpieczeństwa i porządku
publicznego przez wybrane organy administracji rządowej lub
samorządowej. Po przedstawieniu prezentacji przeprowadzana jest
dyskusja.

wykład

zaliczenie pisemne

Egzamin pisemny składający się z czterech pytań otwartych.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Krajowy system zarządzania kryzysowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Zarządzanie kryzysowe

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAZAKS.210.5cd5598234a83.22

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
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

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

Zapoznanie studentów z pojęciami odnoszącym się do Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego, w tym
i infrastruktury krytycznej.

C2

Zapoznanie studentów z powiązaniami ustawowymi i praktycznymi z zakresu infrastruktury krytycznej,
funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zwalczania epidemii, funkcjonowania Obrony
Cywilnej, a także wykorzystania stanów nadzwyczajnych przy zwalczaniu zagrożeń.

C3

Przygotowanie studentów do praktycznego, samodzielnego zarządzania w ramach Krajowego Systemu
Zarządzania Kryzysowego oraz udział w gremiach doradczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

24 / 264

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

funkcjonowanie Krajowego Systemu Zarządzania
Kryzysowego w aspekcie zarządzania
bezpieczeństwem narodowym.

BNA_K2_W04

egzamin

W2

problematykę związaną z przygotowaniem,
zapobieganiem, reagowaniem i odbudową
w zarządzaniu kryzysowym na poszczególnych
szczeblach administracji publicznej państwa.

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

egzamin

W3

koncepcje podmiotów bezpieczeństwa w ramach
krajowego systemu zarządzania kryzysowego

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W06

egzamin

W4

relacje instytucjonalne i strukturalne między krajowym
systemem zarządzania kryzysowego
a bezpieczeństwem narodowym RP.

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opisywać i analizować problemy związane
z zarządzaniem kryzysowym na poszczególnych
szczeblach administracji publicznej.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

egzamin

U2

rozróżnić mechanizmy funkcjonowania państwa jako
organizacji odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

egzamin

U3

stosować zasady efektywnego zarządzania
kryzysowego.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

egzamin

U4

stosować instrumenty zarządzania kryzysowego.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

egzamin

K1

do aktywnego uczestnictwa w grupach, pracować
zespołowo i wykorzystywać umiejętność
współdziałania w organizacjach i instytucjach
związanych z zagadnieniami zarządzania kryzysowego
w Polsce.

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

egzamin

K2

wykorzystania wiedzy i identyﬁkacji problemów
w zarządzaniu kryzysowym w dynamicznie
zmieniającym się środowisku zagrożeń.

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

egzamin

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

15

konsultacje

5

przygotowanie projektu

10

Sylabusy
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przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Prawno-ustrojowe aspekty Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego.

W1, W4, U1, U2, K1

2.

Struktura organizacyjna Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego na
poszczególnych szczebla zarządzania państwem.

W2, W4, U1, U2, K1

3.

Rola i zadania organów zarządzania na poszczególnych szczeblach zarządzania
państwem.

W2, W4, U2, K2

4.

Organizacja i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego

W1, W3, W4, U2, K1

5.

Ratownictwo medyczne w Krajowym Systemie Zarządzania Kryzysowego.

W1, W3, W4, U2, K1

6.

Współdziałanie cywilno-wojskowe w Krajowym Systemie Zarządzania
Kryzysowego.

W1, W4, U2, U3, K1, K2

7.

Metodyka procesu podejmowania decyzji przez organy zarządzania kryzysowego.

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

8.

Technologie i urządzenia wspomagające funkcjonowanie Krajowego Systemu
Zarządzania Kryzysowego.

W1, U3, U4, K2

9.

Techniczne systemy powiadamiania i alarmowania w Krajowym Systemie
Zarządzania Kryzysowego w powiazaniu z systemem Obrony Cywilnej.

W1, U3, U4, K2

10.

Ochrona informacji w Krajowym w Krajowym Systemie Zarzadzania Kryzysowego.

W1, W2, U1, U4, K2

11.

Logistyka w Krajowym Systemie Zarządzania Kryzysowego.

W1, W4, U1, U3, K1

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: treści przekazywane podczas wykładów, treści przekazywane
podczas warsztatów, wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego
studiowania podręczników obowiązkowych. Zaliczenie składa się z pytań
opisowych bądź testowych. Czas trwania egzaminu: 30 minut. Zaliczenia
odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość teorii systemu zarządzania kryzysowego.
Znajomość struktury i organizacji zarządzania państwem.
Umiejętność korzystania i interpretacji przepisów prawa.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.
Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.

Sylabusy
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Teorie bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.210.5cd5596a4c1e3.22

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
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

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

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.

C3

Uświadomienie studentom podstawowych trudności tworzenia współczesnych koncepcji teoretycznych, ich
wielości i różnorodności w ujmowaniu problemów 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 najważniejsze koncepcje wszystkich
głównych szkół teoretycznych oraz ewolucję poglądów
na temat bezpieczeństwa.

BNA_K2_W01

egzamin pisemny / ustny

W2

Student posiada wiedzę na temat różnorodności
współczesnych sposobów podejścia do zagadnień
związanych z bezpieczeństwem, potraﬁ je rozróżnić
oraz zna ich możliwości eksplanacyjne

BNA_K2_W02

egzamin pisemny / ustny

W3

Student zna i rozumie na ile czynniki cywilizacyjne
i normatywne warunkują problemy bezpieczeństwa
współczesnego świata, również w kontekście nowych
zagrożeń i uczestników.

BNA_K2_W03

egzamin pisemny / ustny

U1

Student potraﬁ zdobytą wiedzę wykorzystać do analizy
bieżących zagrożeń i możliwości zapewnienia
BNA_K2_U01,
bezpieczeństwa, interpretuje je w zależności
BNA_K2_U02
od zmieniającego się kontekstu politycznego,
ekonomicznego czy społecznego.

egzamin pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ zastosować wiedzę teoretyczną
w przygotowywaniu prac pisemnych, uwzględniając
właściwą terminologię dla nauk o bezpieczeństwie
i szeroki zakres tej problematyki.

BNA_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

U3

Student potraﬁ identyﬁkować, analizować i poddawać
krytyce polityczne i / lub etyczne założenia leżące
u podstaw poszczególnych polityk i praktyk
bezpieczeństwa oraz poszukiwać nowych metod ich
badania.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

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_K2_K01

egzamin pisemny / ustny

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_K2_K03

egzamin pisemny / ustny

K3

Student jest zdolny do tworzenia nowych, opartych
na teorii, pomysłów umożliwiających skuteczne
reagowanie na pojawiające się problemy związane
z bezpieczeństwem.

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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konsultacje

2

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
89

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.

Ewolucja rozumienia zagadnienia bezpieczeństwa na przestrzeni dziejów - różnice
kulturowe i cywilizacyjne. Rozwój tworzenia podstaw teoretycznych do badania
bezpieczeństwa: interdyscyplinarne badania pokoju i wojny, teorie wojny i pokoju,
nurty teoretyczne stosunków międzynarodowych. Główne koncepcje
bezpieczeństwa
liberalizmu i realizmu: koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego, koncepcja
zbiorowej obrony, teoria demokratycznego pokoju, współzależność gospodarcza,
instytucjonalizm, wspólnoty bezpieczeństwa oraz równowaga sił, teoria
hegemonicznej stabilności, realizm ofensywny i defensywny, dylemat
bezpieczeństwa sojuszniczego, koncepcja odstraszania i teoria przeniesienia
potęgi.

W1, U1, U2, K1, K2

2.

Rozwój i zmiany w prowadzeniu badań nad bezpieczeństwem od lat 90 XX w. –
główne kierunki i sposoby badania problemów bezpieczeństwa. Znaczenie
konstruktywizmu, teorii krytycznej i poststrukturalizmu dla ukształtowania się
trzech głównych szkół badania bezpieczeństwa: szkoły kopenhaskiej, szkoły
walijskiej i szkoły paryskiej. Debaty pozimnowojenne: wąskie a szerokie
rozumienie bezpieczeństwa, poziomy i sektory badania bezpieczeństwa,
bezpieczeństwo obiektywne, subiektywne i intersubiektywne. A także: badania
nad bezpieczeństwem z perspektywy feministycznej, studiów postkolonialnych,
rozwój idei „bezpieczeństwa jednostkowego”, koncepcja bezpieczeństwa
ontologicznego - oraz ich znaczenie dla wyjaśniania problemów współczesnego
świata.

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

3.

Główne zjawiska współczesnego świata a problemy bezpieczeństwa w ujęciach
teoretycznych: procesy globalizacyjne a problemy bezpieczeństwa globalnego,
narodowego, jednostkowego, teoria ryzyka – zarządzanie ryzykiem,
bezpieczeństwo jako biopolityka. Nowe uwarunkowania tworzenia środowiska
bezpieczeństwa:
prywatyzacja wojny i prywatyzacja bezpieczeństwa, możliwości stabilizacyjne
wobec zagrożeń globalnych (ekologiczne, energetyczne, ekonomiczne,
społeczne).
Technologizacja i nowe zagrożenia, nowe wojny – a kwestie stabilizacji i
zapewnienia bezpieczeństwa. Metody i narzędzia identyﬁkacji zagrożeń
bezpieczeństwa na różnych poziomach.

W3, U1, U3, K1, K3

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin końcowy odbywa się na podstawie podanych wcześniej
egzamin pisemny / ustny zagadnień. Pytania ogólne, opisowe na podstawie wyłożonej wiedzy
i/lub podanej dodatkowej literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy ﬁlozoﬁi bezpieczeństwa i socjologii bezpieczeństwa. Historia współczesna, powszechna.

Sylabusy
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Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa narodowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABPPS.210.5cd5598b9a174.22

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
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
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie się z kluczowymi instytucjami bezpieczeństwa narodowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna najważniejsze instytucje bezpieczeństwa
narodowego. Ponadto, rozumie ich ewolucje i role jakie BNA_K2_W04
spełniają współcześnie.

prezentacja, zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ współpracować w grupie, dyskutować,
analizować informacje.

BNA_K2_U02

prezentacja

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do analizy zagrożeń, krytycznej
oceny funkcjonowania poszczególnych instytucji
i możliwości ich reform, aktywności obywatelskiej,
wspólpracy z instytucjami państwowymi,
samorządowymi i organizacjami obywatelskimi.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza problemu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Moduł będzie opierał się na analizie kilkunastu studiów przypadków
funkcjonowania kluczowych instytucji bezpieczeństwa narodowego.
Studenci poprzez analizę typu case study będą poznawali zarówno prawne
uwarunkowania funkcjonowania określonej instytucji,
mechanizmy podejmowania decyzji, jak i sposób zarządzania tymi instytucjami.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Wśród analizowanych instytucji znajdą się m.in. następujące
służby oraz zagadnienia:
- policja (m.in. kompetencje, kontrola cywilna nad policją, analiza procesu
decyzyjnego, modernizacja policji, bezpieczeństwo na drogach,
zabezpieczenie imprez masowych, walka z przestępczością zorganizowaną);
- straż miejska (m.in. kompetencje, kontrola cywilna nad strażą miejską, analiza
procesu decyzyjnego, konﬂikt kupców KDT z władzami
Warszawy w 2006 r., kompetencje straży miejskiej w obszarze bezpieczeństwa
ruchu drogowego);
- straż graniczna (m.in. kompetencje, kontrola cywilna nad strażą graniczną,
analiza procesu decyzyjnego, kompetencje straży granicznej
wobec wstąpienia Polski do strefy Schengen, walka straży granicznej z
przemytem);
- straż pożarna - państwowa oraz ochotnicza (m.in. kompetencje, struktura,
analiza procesu decyzyjnego)
- Siły Zbrojne (m.in. kompetencje, kontrola cywilna nad wojskiem, analiza procesu
decyzyjnego, profesjonalizacja armii, przykłady
współczesnych operacji polskich sił zbrojnych), Wojska Obrony Terytorialnej

2.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

prezentacja

aktywny udział w dyskusjach,

wykład

zaliczenie

prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Zarządzanie kryzysowe

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAZAKS.210.6059d67a5c7c9.22

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
obowiązkowy

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

Zapoznanie studentów zasadami komunikowania kryzysowego.

C2

Uświadomienie znaczenia komunikacji w sytuacji kryzysowej.

C3

Przekazanie wiedzy o narzędziach wykorzystywanych w komunikowaniu kryzysowym.

C4

Pogłębienie kompetencji komunikacyjnej w zakresie komunikowania 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

w pogłębionym stopniu naturę komunikowania
kryzysowego.

BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

w pogłębionym stopniu rolę mediów w komunikowaniu
kryzysowym.

BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

w pogłębionym stopniu wpływ mediów na społeczną
percepcję konﬂiktów.

BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystywać nabytą wiedzę do rozwiązywania
problemów związanych z komunikowaniem
w sytuacjach kryzysowych.

BNA_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Umiejętnie wykorzystywać i selekcjonować źródła
i informacje z zakresu komunikowania kryzysowego,
dokonywać ich krytycznej analizy i przedstawiać jej
wyniki.

BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

posługiwać się narzędziami wykorzystywanymi
w komunikowaniu kryzysowym

BNA_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Planowania i przeprowadzania działań związanych
z komunikacją w sytuacjach kryzysowych.

BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu
komunikowania kryzysowego, a także samodzielnej
oceny źródeł.

BNA_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K3

uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów związanych z komunikacją w sytuacjach
kryzysowych.

BNA_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Natura komunikowania kryzysowego.
Determinanty komunikacji w sytuacjach kryzysowych.
Model planu kryzysowego zarządzania informacją.

W1, U1, K1

2.

Media a konﬂikt/kryzys.
Współpraca z mediami podczas sytuacji kryzysowych.
Zasady skutecznej komunikacji.
Najważniejsze narzędzia wykorzystywane w kontaktach z mediami w sytuacjach
kryzysowych.
Zasady przygotowywania komunikatów dla mediów.
Błędy w komunikacji kryzysowej.
Analiza przykładów udanej i nieudanej współpracy z mediami w sytuacjach
kryzysowych.

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

3.

Obrazowanie rzeczywistości w środkach masowego przekazu.
Uwarunkowania sposobu przedstawiania sytuacji kryzysowych w mediach.
Wpływ mediów na społeczną percepcję konﬂiktów.
Analiza wybranych doniesień medialnych na temat sytuacji kryzysowych.

W1, W2, W3, U2, K2, K3

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, prezentacja przedstawienie prezentacji, zaliczenie na ocenę
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Zarządzanie bezpieczeństwem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.210.5cd5598191a85.22

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 bezpieczeństwie

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy dotyczącej celów, założeń, mechanizmów i metod zarządzania bezpieczeństwem

C2

Przedstawienie cyklu zarządzania bezpieczeństwem w aspekcie dynamiki, wzajemnych powiązań
i sekwencyjności procesu.

C3

Scharakteryzowanie modeli i stylów kierowania i przywództwa.

C4

Omówienie zarządzania w wybranych sektorach 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

ma rozszerzoną wiedzę o zarządzaniu
bezpieczeństwem, miejscu w dyscyplinie nauk
o bezpieczeństwie oraz relacjach do innych nauk

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02

egzamin pisemny

W2

ma pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach
społecznych, relacjach między nimi a instytucjami
władzy państwowej oraz o występujących między nimi
zależnościach w obszarze bezpieczeństwa
narodowego

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny

W3

ma pogłębioną wiedzę na temat czynników
instytucjonalnych, strukturalnych i normatywnych
wpływających na sposoby i formy zarządzania
bezpieczeństwem

BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

egzamin pisemny

U1

potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu,
interpretacji i analizy przyczyn, przebiegu procesów
i zjawisk związanych z zarządzaniem
bezpieczeństwem

BNA_K2_U01

egzamin pisemny

U2

wykorzystuje zdobytą wiedzę do pogłębionej
teoretycznej oceny problematyki zarządzania
bezpieczeństwem, posługując się przy tym wybraną
metodą badawczą

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy
z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i zasięgania
w razie potrzeby opinii ekspertów

BNA_K2_K01

egzamin pisemny

K2

jest przygotowany do aktywnego inspirowania
i organizowania działań na poziomie lokalnym,
regionalnym i krajowym oraz do odpowiedzialnego
pełnienia ról w sferze zarządzania bezpieczeństwem.

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki zarządzania bezpieczeństwem, podstawowe
pojęcia i terminy analityczne i opisowe

W1, U1

2.

Zarządzanie bezpieczeństwem – obszar badań naukowych, współczesne teorie i
koncepcje naukowe

W1, U1, K1

3.

Podstawy zarządzania strategicznego

W2, U2

4.

Inżynieria bezpieczeństwa.

W1, W3, U1, K2

5.

Planowanie w zarządzaniu bezpieczeństwem

W1, U2, K2

6.

Zarządzanie ryzykiem i analiza zagrożeń

W3, U1, K2

7.

Proﬁlowanie, mapowanie, antycypacja i prewencja w procesie zarządzania
bezpieczeństwem

W3, U1, U2, K2

8.

Dowodzenie, kierowanie i przywództwo w zarządzaniu kryzysowym

W2, W3, U1, K2

9.

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

W2, W3, K2

10.

Zarządzenie bezpieczeństwem terytorialnym

W2, W3, U2, K2

11.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym

W3, U2, K2

12.

Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych

W2, W3, U1, K1

13.

Budowa odporności i łagodzenie skutków kryzysu

W3, U1, K2

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin końcowego obejmującego całość treści merytorycznych
przedmiotu, na które składają się: treści przekazywane podczas
wykładów, wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania
podręczników obowiązkowych. Pytania egzaminacyjne o charakterze
otwartym.
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Prognozowanie i analiza bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.210.6057f66848bde.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 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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przekazaniem wiedzy na temat wyzwań związanych z procesem prowadzenia prognoz w zakresie
bezpieczeństwa

C2

Celem jest również prezentacja oraz przećwiczenie technik, metod oraz narzędzi służących prowadzeniu analizy
różnych wariantów przyszłości (liczba mnoga)

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
analizy i prognozy w zakresie bezpieczeństwa.

BNA_K2_W01

zaliczenie pisemne

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

projekt

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zaplanować i przeprowadzić proces
analityczny.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studenci gotowi są do podejmowania współpracy
w ramach zespołu analitycznego w celu opracowania
dokumentu z zakresu analizy i prognozy
bezpieczeństwa.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

warsztaty

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I część (obejmująca od 3 do 4 spotkań): wprowadzenie do teorii pracy z
informacją.

W1, U1

2.

II część (obejmująca od 3 do 4 spotkań) warsztaty z wykorzystaniem technik
analitycznych i prognostycznych.

U1

3.

III część (od 7 do 9 spotkań) część analityczna.

U1, K1

4.

IV omówienie wyników prac zespołów analitycznych (2 spotkania).

U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne Praca zaliczeniowa

warsztaty

projekt

Sylabusy

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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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.2F0.5ca756a7bc568.22

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy

44 / 264

Okres
Semestr 4

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna zaawansowaną terminologię stosowaną
w badaniach z zakresu nauk o polityce i administracji

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

zna metody i techniki badawcze stosowane w naukach
o polityce i administracji

BNA_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W3

zna wymagania stawiane pracom dyplomowym
w INPiSM

BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W4

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony
własności intelektualnej

BNA_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretuje zjawiska z różnych obszarów nauk
o polityce i administracji

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

posługuje się wybranymi podejściami badawczymi
i teoriami naukowymi

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ w sposób zaawansowany posługiwać się
odpowiednimi metodami i technikami badawczymi

BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U4

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

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U5

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

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

potraﬁ myśleć w sposób samodzielny i twórczy
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K2

ma świadomość etycznego postępowania w trakcie
pisania pracy dyplomowej

BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

przeprowadzenie badań literaturowych

30

analiza i przygotowanie danych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

przygotowanie pracy dyplomowej

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 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

analiza i przygotowanie danych

60

Sylabusy
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przygotowanie pracy dyplomowej

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 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie pracy dyplomowej

90

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Przedmiot i cele prac dyplomowych, wymagania stawiane pracom dyplomowym w
INPiSM; przedstawienie podstawowych zasad etyki w pisaniu prac naukowych oraz
konsekwencji plagiatowania; omówienie metodologii badań; zaprezentowanie
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
metod i narzędzi niezbędnych w pisaniu tekstów naukowych; prezentacja stanu
U3, U4, U5, K1, K2
badań i literatury przedmiotu; prezentacja konspektu pracy oraz jej fragmentów;
dyskusja fragmentów oraz całości pracy dyplomowej.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium, metoda projektów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Sformułowanie problemu badawczego pracy dyplomowej, struktury pracy
oraz przygotowanie wstępnej bibliograﬁi
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Semestr 2
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Przygotowanie i przedstawienie fragmentu pracy dyplomowej

Semestr 3
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Przygotowanie i przedstawienie fragmentu pracy dyplomowej

Semestr 4
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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Tutorial
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.210.5cb589802d1e6.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutorial: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Praktyczne wprowadzenie studentów do pracy naukowej - przygotowanie do pisania pracy magisterskiej,
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

C2

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

C3

Integracja studentów w ramach grupy oraz kierunku studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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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_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

poprawnie zbudować pracę naukową, sporządzać
przypisy i bibliograﬁę

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

planować rozwój osobisty i karierę, a także krytycznie
analizować swoje mocne i słabe strony

BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikowania się we właściwy, formalny sposób
z instytucjami i otoczeniem uniwersyteckim

BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

pracy zespołowej i współpracy ze innymi studentami
kierunku studiów

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

tutorial

15

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

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.

Przygotowanie do pisania pracy magisterskiej - nowoczesne narzędzia badawcze;
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

2.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
tutorial

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w Tutorialu; dopuszczalna jedna
nieobecność podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

51 / 264

Warsztaty badawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.210.6057ea9f439c4.22

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 bezpieczeństwie

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Stymulowanie zainteresowań naukowych.

C2

Wdrażanie do pracy badawczej.

C3

Przygotowanie do zespołowej pracy badawczej nad realnym problemem.

C4

Doskonalenie warsztatu badawczego.

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

problematykę obejmującą nauki o bezpieczeństwie
oraz zna sposoby rozwiązywania tych problemów.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opracować koncepcje, projekty lub plany działań
ukierunkowanych na rozwój nauki o bezpieczeństwie.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

projekt, prezentacja

U2

dobrać odpowiednią literaturę i przeprowadzić analizę
stanu wiedzy w zakresie nauki o bezpieczeństwie.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

projekt

U3

zaplanować badania, dobrać metodę badawczą oraz
z interpretować wyników badań.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

projekt, prezentacja

U4

potraﬁ przygotować, przedstawić prezentację
i prowadzić dyskusję na wybrany temat z zakresu
nauki o bezpieczeństwie.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określania priorytetowego celu wykonywanego
zadania i sposobi jego realizacji.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K04

projekt, prezentacja

K2

identyﬁkacji i rozwiązywania dylematów związanych
z bezpieczeństwem, zachowując etyczną postawę przy
wykonywaniu powierzonych zadań oraz prezentacji
wyników swojej pracy.

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

analiza i przygotowanie danych

10

analiza badań i sprawozdań

5

analiza problemu

5

projektowanie

10

przeprowadzenie badań empirycznych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

pozyskanie danych

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

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.

Wybrane problemy badań naukowych w naukach o bezpieczeństwie.

W1, U1, K1

2.

Zasady wyboru pola i zadań badawczych.

W1, U3, K1, K2

3.

Techniki kwerendy źródłowej.

W1, U2, K1, K2

4.

Metody i techniki badawcze.

W1, U1, U3

5.

Zasady precyzowania tematów prac badawczych.

W1, U3, K1

6.

Zasady konstruowania prac badawczych.

W1, U1, U3, K1

7.

Zasady opracowywania źródeł.

W1, U2, U4, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Sformułowanie tematu pracy oraz przedstawienie koncepcji pracy
projekt, prezentacja badawczej z wybranego zagadnienia odnoszącego się do nauki o
bezpieczeństwie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza na temat bezpieczeństwa kraju, regionu oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.
Wiedza, umiejetności i kompetencje w zakresie metodologii nauk społecznych i technik badań.
Umiejetność wykorzystania technik komputerowych.

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.WSMBNAS.210.5cd5596d62d4f.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 1

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 przedmiotu jest zapoznanie z stylami i technikami negocjowania oraz modelami przywództwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rozumie podstawy komunikacji interpersonalnej
i międzykulturowej

BNA_K2_W01

projekt, aktywność na
zajęciach
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W2

zna główne podejścia i techniki negocjacyjne

BNA_K2_W01

projekt, aktywność na
zajęciach

W3

zna główne modele przywództwa

BNA_K2_W01

projekt, aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ przygotować strategię negocjacyjną

BNA_K2_U01

projekt, aktywność na
zajęciach

U2

potraﬁ działać w zespole, zarówno jako członek
zespołu, jak i jego leader

BNA_K2_U06

projekt, aktywność na
zajęciach

U3

potraﬁ skutecznie przeprowadzić negocjacje

BNA_K2_U04

projekt, aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do prac nad przygotowaniem strategii
negocjacyjnych oraz brania udziału w negocjacjach

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

projekt, aktywność na
zajęciach

K2

jest gotów do przyjmowania roli leadera w ramach
zespołu

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

projekt, aktywność na
zajęciach

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia warsztatowe

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.

Zajęcia obejmują następujące treści programowe: podstawy komunikacji
interpersonalnej oraz komunikacja międzykulturowa; fazy, czas i miejsce
negocjacji; podejścia negocjacyjne; charakterystyka dobrego negocjatora oraz
modele przywództwa. W ramach zajęć przeprowadzane będą symulacje negocjacji
na różnych poziomach.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia warsztatowe

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, aktywność na zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (min. 51%) i aktywność na zajęciach oraz projekt
grupowy
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Konﬂikty etniczne i wyznaniowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.210.6057f822eb9d9.22

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 1

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

Cele poznawcze i kształcące: pokazanie powiązań pomiędzy religią, etnicznością a polityką. Przedmiot ma
zapoznać z problematyką mechanizmów powstawania konﬂiktów etnicznych i wyznaniowych (koﬂikty etniczne,
religijne, etniczno-religijne) i sposobami radzenia sobie z nimi oraz działaniami prewencyjnymi.

C2

Cele ideowo-wychowawcze: zwrócenie uwagi na rolę religii w uregulowaniu konﬂiktów; podkreślenie
poszanowania odmienności etnicznej i religijnej występującej na świecie, ze szczególnym podkreśleniem, że stają
się one zarzewiem konﬂiktu poprzez wykorzystanie ich jako tematu zastępczego w celu odwrócenia uwagi
od istoty problemu. Przedmiot ma też pokazać, że religia może również przyczynić się do budowania pokoju
(religious peacebuilding)

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 ma podstawową wiedzę o podłożu
i przyczynach konﬂiktów etnicznych i religijnych w ich
kontekstach: historycznych, politycznych,
regionalnych.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Student ma podstawową wiedzę o człowieku jako
podmiocie konﬂiktów etnicznych i religijnych.

BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna podstawową terminologię i faktograﬁę
dotyczącą różnorodnych konﬂiktów etnicznych,
religijnych, etno-religijnych.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

Student zna niebezpieczeństwa wynikające
z procesów globalizacji, które wpływają
na generowanie konﬂiktów etnicznych i wyznaniowych
(rozwój nacjonalizmu, popularność i działalność sekt
religijnych).

BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student umie dostrzegać czynniki generujące konﬂikty
etniczne i religijne.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ dokonać krytycznej oceny oraz
zanalizować informację podawane przez źródła
różnych stron konﬂiktu.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

Student umie samodzielnie poszukiwać metod
pozwalających zapobiegać, łagodzić oraz wygaszać
konﬂikty na tle etnicznym i religijnym.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

K1

Student jest gotów do podjęcia się roli mediatora oraz
może pośredniczyć w dialogu między członkami
różnych mniejszości etnicznych, wyznawcami różnych
religi.

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

Student jest w stanie służyć poradą w sytuacjach
kryzysowych związanych z pojawieniem się konﬂików
na tle etnicznym i religijnym.

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład z elementami konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

5

Przygotowanie prac pisemnych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Sylabusy
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przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

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.

Zapoznanie z podstawową terminologia związana z problematyką: konﬂikt
etniczny, konﬂikt religijny, konﬂikt etno-religijny, nacjonalizm, czystki etniczne a
ludobójstwo, ekstreminizm, fundamentalizm, terroryzm religijny.

W3

2.

Konﬂikt etniczny jako typ konﬂiktu społecznego.
Charakterystyka konﬂiktu etnicznego ze względu na: podmiot, zasięg, przedmiot,
sposób przejawiania się, czas trwania, charakter sprzeczności.

W1, W2, W3

3.

Typy konﬂiktów etnicznych.
Źródła zewnętrznych i wewnętrznych konﬂiktów etnicznych

W1, W3

4.

Omówienie najważniejszych konﬂiktów etnicznych toczących się w XX i XXI w.
(studium przypadku)

W1, W2, W3, W4, U1, U2

5.

Konﬂikt religijny i etno-religijny
Symptomy konﬂiktu religijnego

W1, W2, W3, U1

6.

Religia jako czynnik wywołujący lub wzmacniający konﬂikt etniczny

W1, W2, W3, W4, U1, U2

7.

Religia jako czynnik łagodzący lub rozwiązujący konﬂikt etniczny ("religious
peacebuilding")

W2, U3, K1

8.

Fundamentalizm religijny: chrześcijańswto (kościoły ewangelikalne w USA),
judaizm, islam, hinduizm

W1, W2, U1, U2

9.

Religia w konﬂiktach zbrojnych w XX i XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzeni poradzieckiej, Bałkanów, Afryki

W1, W2, W3, W4, U1, U2

10.

Terrorym religijny

W1, W2, W3, W4, U1, U2

11.

Sekty religijne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i
międzynarodowego

W2, W4, U1

12.

Instrumentalne traktowanie mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych
przez poszczególne państwa jako źródło generowania współczesnych konﬂiktów.

W1, W2, W3, W4, U1

13.

Formy i sposoby zapobiegania, łagodzenia oraz interweniowania w przypadku
konﬂiktów etnicznych i religijnych

U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie obejmuje całość treści merytorycznych tematyki wykładów.
Jest w formie pisemnej w postaci testu składającego się z dwóch części:
a) wyboru, uzupełnień, b) krótkiej części opisowej (problemowej).
Punktacja testu - od najwyższego: część opisowa, test wyboru i
zaliczenie na ocenę uzupełnień Dodatkowo dla osób szczególnie zainteresowanych tematyką
- możliość napisania tekstu naukowego na dowolny temat związany z
poruszaną problematyka (ok 8 stron) – nagradzane jest to bonusowo przy
wystawianiu oceny zaliczeniowej z przedmiotu Do oceny stosuje się
standardową skalę ocen

Wymagania wstępne i dodatkowe
Porządana znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego.

Sylabusy
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Interes narodowy w sferze bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.210.6057f887ab579.22

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 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

Student potraﬁ identyﬁkować cele i metody z zakresu głównych nurtów polityki międzynarodowej na przestrzeni
wieków, 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.

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 teoretyczną dotyczącą
działań państw na arenie międzynarodowej w ujęciu
różnych nurtów teoretycznych z zakresu stosunków
międzynarodowych, zna podstawowe kierunki polityki
zagranicznej wybranych państw świata.

BNA_K2_W01

zaliczenie pisemne

BNA_K2_U01

zaliczenie pisemne

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność przyczynowo-skutkowego
łączenia faktów historycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest świadomy 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

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.

Deﬁnicja racji stanu i interesu narodowego, · Interes narodowy w ujęciu nurtu
realistycznego, · Interes narodowy w ujęciu liberalnym, · Racjonalizm i interes
narodowy, · Konstruktywizm i interes narodowy, · Interes narodowy USA, · Interes
narodowy Rosji, · Interes narodowy wybranych państw europejskich, · Interes
narodowy Polski, · Interes narodowy ChRL, · Realizacja interesu narodowego przez
wybrane państwa Azji, · Realizacja interesu narodowego przez wybrane państwa
Ameryki Południowej, · Państwa afrykańskie i interes narodowy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, dwa otwarte pytania, czas trwania 30 min.
Standardowa skala ocen.
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Bezpieczeństwo obrotu prawnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.210.5cd5598869053.22

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 bezpieczeństwie, Nauki prawne

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i pojęciami obrotu prywatnoprawnego

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 podstawowe pojęcia z zakresu
prawa prywatnego

BNA_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

Student zna i rozumie znaczenie norm
prywatnoprawnych dla funkcjonowania społeczeństwa
oraz relację pomiędzy zakresem ochrony prawnej
jednostki przez państwo a jej bezpieczeństwem

BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_U01

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać podstawowe działy prawa
cywilnego i wyjaśnić zakres i sposób regulacji
stosunków prawnych w tych działach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do analizy prostych problemów
prywatnoprawnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza aktów normatywnych

20

przygotowanie do egzaminu

20

analiza orzecznictwa

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawo prywatne a inne gałęzie prawa. Rola przepisów cywilnoprawnych i ich
funkcja gwarancyjna

W1, W2, U1, K1

2.

Stosunek cywilnoprawny i jego ochrona. Podstawy organizacji wymiaru
sprawiedliwości w Polsce

W1, W2, U1, K1

3.

Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych i podstawy postępowania
cywilnego

W1, W2, U1, K1

4.

Systematyka kodeksu cywilnego. Mechanizm działania prawa cywilnego. Pojęcie
umowy i ochrona stosunków umownych

W1, W2, U1, K1

5.

Pojęcie własności i jej ochrona. Własność a inne prawa rzeczowe.

W1, W2, U1, K1

6.

Obowiązki właściciela. Prawo sąsiedzkie. Najczęstsze naruszenia prawa własności

W1, W2, U1, K1

7.

Podstawy obrotu nieruchomościami w Polsce. Księgi wieczyste

W1, W2, U1, K1

8.

Dobra osobiste i ich ochrona

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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9.

Stosunek zobowiązaniowy. Pojęcie odpowiedzialności. Źródła odpowiedzialności
cywilnej

W1, W2, U1, K1

10.

Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania (umowy), z tytułu czynu
niedozwolonego i bezpodstawnego wzbogacenia

W1, W2, U1, K1

11.

Modyﬁkacje odpowiedzialności zobowiązaniowej – rękojmia.

W1, W2, U1, K1

12.

Modyﬁkacje odpowiedzialności zobowiązaniowej - produkt niebezpieczny

W1, W2, U1, K1

13.

Modyﬁkacje odpowiedzialności zobowiązaniowej - sprzedaż konsumencka

W1, W2, U1, K1

14.

Umowa jako źródło zobowiązania. Rodzaje umów. Sposoby i formy zawierania
umów

W1, W2, U1, K1

15.

Podsumowanie: Ocena poziomu ochrony praw majątkowych jednostki w Polsce

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin, pytania otwarte i zamknięte

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Bezpieczeństwo narodowe w kontekście naczelnych organów
państwowych w Polsce w XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.250.605a753a616bf.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 bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

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

Student potraﬁ dokonać pogłębionej analizy funkcjonowania naczelnych organów państwowych w Polsce w XX
wieku

C2

Student buduje konstruktywne wnioski i ocenia fakty poznane podczas procesu kształcenia

C3

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

W2

student zna naczelne organy państwowe w Polsce XX

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3

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

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

w wyniku przeprowadzonej analizy podjąć się polemiki
dotyczącej oceny badanego obszaru

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03

zaliczenie ustne

K2

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

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

15

Przygotowanie do sprawdzianów

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W3, U1, U2, K1

2.

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

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

3.

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

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

4.

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

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

5.

III Rzeczpospolita

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci zobowiązani są do napisania dwóch kolokwium
cząstkowych (forma pisemna) oraz do opracowania eseju na
ustalony z prowadzącą przedmiot temat. Na koniec semestru
obowiązuje końcowe zaliczenie w formie ustnej. Do zaliczenia
końcowego mogą przystąpić tylko osoby, które zaliczyły kolokwia
cząstkowe. Student ma prawo do max. 2 nieobecności na
zajęciach. Do oceny końcowej brana jest pod uwagę całoroczna
aktywność i praca w grupach w czasie zajęć
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Zagrożenia bezpieczeństwa na Kaukazie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.250.5cd5598419d0b.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 bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

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

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

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

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ posługiwać się wiedzą teoretyczną
z zakresu nauk o bezpieczeństwie w celu
przewidywania rozwoju konﬂiktów militarnych
i pozamilitarnych w wybranym regionie świata.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

Systematyzować i określać znaczenie głównych
zagrożeń bezpieczeństwa w tym regionie świata.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kaukaz – położenie geograﬁczne i rys historyczny (kwestie narodowościowe i
religijne).

W1

2.

Działania zbrojne na Kaukazie na przestrzeni od XVIII do początków XX wieku
(Rola Rosji, Turcji i Iranu).

W1, W2

3.

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

4.

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

W1, W2

5.

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

W1, W2

6.

Podsycanie przez Rosję konﬂiktów terytorialno-etnicznych. Gruzja a Abchazja i
Osetia Południowa. Problem Górskiego Karabachu.

W1, W2, U2, U3

7.

Czeczenia. Islamiści kaukascy – rosyjskie zaangażowanie i działania w ramach
wielkiej koalicji antyterrorystycznej. Emirat Kaukaski.

W2, U1, U2, U3

8.

Rosyjskie zaangażowanie militarne na Kaukazie.

W1, U2, U3, K1

9.

Wyścig zbrojeń na Kaukazie Południowym.

W2, U1, U3

10.

Rywalizacja Rosji z innymi państwami o kontrolę nad surowcami energetycznymi
na Kaukazie.

W2, U2, U3, K1

11.

Interesy Rosji a interesy Turcji, Iranu, USA, Unii Europejskiej i NATO na Kaukazie
Południowym. Zainteresowanie Chin i Japonii Kaukazem.

U2, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pożądana znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego

Sylabusy
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Aktualna polityka zagraniczna wybranych państw świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.250.5cd559f5478ea.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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

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

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej, prezentacja

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

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

74 / 264

U2

Student samodzielnie analizuje i komentuje
BNA_K2_U01,
zagadnienia związane z aktualnymi kierunkami polityki
BNA_K2_U02
zagranicznej wybranych państw

esej, prezentacja

U3

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

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ samodzielnie uzupełniać i doskonalić
nabytą podczas zajęć wiedzę

BNA_K2_K01

esej, prezentacja

K2

Student jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia w grupach realizujących wspólne cele

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

analiza problemu

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie eseju

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, U3, K1

2.

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

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Sylabusy
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8 Wprowadzenie do polityki zagranicznej państw Bliskiego Wschodu
9,10,11,12,13 Analiza polityki zagranicznej wybranych państw regionu Bliskiego
Wschodu

3.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.250.5cd559a5309ee.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 3

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W05

prezentacja

W2

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

BNA_K2_W01

prezentacja

W3

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

BNA_K2_W05

prezentacja

U1

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

BNA_K2_U02

prezentacja

U2

Student wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną
do opisu i analizowania konkretnych procesów
i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych,
prawnych, gospodarczych).

BNA_K2_U01

prezentacja

U3

Student posiada wiedzę szerszą i pogłębioną
w odniesieniu do procesów zmian wybranych struktur,
instytucji i więzi społecznych oraz prawidłowości
rządzących tymi zmianami.

BNA_K2_U01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej lektury, oddzielania
opinii od komentarzy, wyławiania głównych
argumentów dyskusji, unikania fałszywych informacji.

BNA_K2_K01

prezentacja

K2

Student posiada wiedzę o poglądach i ich ewolucji
na temat struktur i instytucji społecznych oraz
rodzajów więzi społecznych.

BNA_K2_K02

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Publicystyka – problemy deﬁnicyjne;
Rola publicystki we współczesnej Polsce;
Rola debaty w społeczeństwie demokratycznym;
Wolność debaty, dezinformacja, manipulacja, watch dog;
Główne czasopisma i ich znaczenie: (m.in. Krytyka liberalna, Nowa Konfederacja,
Przegląd Polityczny, Przegląd powszechny, Znak, W Drodze, Więzi, Teologia
Polityczna,
Pressje, Fronda, Krytyka Polityczna, Bez dogmatu, Zdanie, Res Publica Nowa,
Arcana, Nowa Europa, Obywatel, Pro Fide Rege et Lege,
Nowe Państwo, Dziś, Civitas);
Publicystyka w sieci, główne portale internetowe;
Think tanki;
Perspektywy publicystyki polskiej w XXI wieku.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Comparative Federalism
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.250.5cd559b81a695.22

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 3

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

Wykład przedstawia zagadnienie federalizmu jako formy ustroju w perspektywie porównawczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

założenia teorii federalizmu oraz cechy ustrojów
federalnych i federalnych systemów politycznych

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

80 / 264

W2

przesłanki formowania państw federalnych, zasady ich
funkcjonowania oraz przyczyny kryzysów i upadku
struktur federalnych

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować przesłanki determinujące federalizację
systemów politycznych oraz przebieg tych procesów

BNA_K2_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

Identyﬁkować społeczne i kulturowe determinanty
federalizmu

BNA_K2_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoria federalizmu

W1, W2

2.

Historia i geneza federalizmu, powstanie Stanów Zjednoczonych jako pierwszego
państwa federalnego

W1, W2, U1, U2

3.

Przesłanki powstawania federacji, federalizm integracyjny i dewolucyjny, trwałość
ustroju federalnego, determinanty sukcesów i porażek eksperymentów
federalnych

W1, W2, U1, U2

4.

Sececja w państwie federalnym, prawna regulacja prawa do secesji we
współczesnych państwach federalnych, przesłanki secesji w systemie federalnym

W1, W2, U1, U2

5.

Cechy federalizmu jako formy ustroju państwa

W1, W2, U1, U2

6.

Reprezentacja części składowych w strukturze organów władz federalnych

W1, W2, U1, U2

7.

Autonomia ustrojowa części składowych państwa federalnego, jej zakres oraz
formuły realizacji

W1, W2, U1, U2

8.

Procedura zmiany konstytucji federalnych, sztywność federalnych ustaw
zasadniczych i jej konsekwencje

W1, W2, U1, U2

9.

Federalizm w europejskim dyskursie integracyjnym, perspektywy i przesłanki
powstanie federacji europejskiej

W1, W2, U1, U2

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywny wynik egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1.
Podstawowa wiedza z zakresu porównawczego prawa konstytucyjnego oraz współczesnych systemów politycznych.

Sylabusy

82 / 264

Political Parties at the European Level
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.250.605a734597634.22

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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z wpływem wywieranym na partie i systemy partyjne
w procesie europeizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

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

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie ustne, esej

W2

rozumie ewolucję założeń doktrynalnych grup
politycznych w PE oraz pozaparlamentarnych
europartii, a w szczególności ich koncpecji w zakresie
bezpieczeństwa

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W05

zaliczenie ustne, esej

W3

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

BNA_K2_W04

zaliczenie ustne, esej

W4

rozumie procesy zmian zachodzące w partiach
politycznych pod wpływem europeizacji

BNA_K2_W02

zaliczenie ustne, esej

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ prawidłowo dobierać wartościowe źródła
informacji i opinii oraz oceniać ich znaczenie dla
analizy funkcji wypełnianych przez grupy polityczne
i europartie, a także partie krajowe w systemie
politycznym UE

U2

potraﬁ stosować znane teorie do analizy zachodzących
zjawisk, komunikować się w zakresie tematyki
BNA_K2_U01,
związanej z partiami politycznymi na poziomie
BNA_K2_U04
europejskim, prowadzić debatę na ten temat w języku
angielskim

zaliczenie ustne, esej

U3

potraﬁ wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie zajęć
i samodzielnej lektury tekstów do przygotowania eseju
z tematyki partii politycznych na poziomie
europejskim w języku angielskim

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U05

esej

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do krytycznej oceny stanu własnej wiedzy
w zakresie europartii, a także do analizy dostępnych
informacji o partiach na poziomie europejskim, udziału
w dyskusjach, obrony własnego stanowiska, ale także
uznawania innych punktów widzenia wynikających
z odmiennych uwarunkowań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

5

analiza dokumentów programowych

5

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Sylabusy
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przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólne zasady tworzenia frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim oraz
pozycja prawna i działalność grup politycznych i deputowanych niezrzeszonych

W1, W3, U3, K1

2.

Cechy charakterystyczne relacji politycznych w PE (istniejące podziały, spójność
grup, mechanizmy konsensualne, koalicje parlamentarne)

W1, W2, W3, U2, U3

3.

Rozwój historyczny grup politycznych w Parlamencie Europejskim i skład
polityczny PE obecnej kadencji

W1, W2, W3, U1, U3

4.

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

W2, W3, W4, U1, U3, K1

5.

Czynniki determinujące stosunek partii krajowych do integracji europejskiej

W2, W4, U2

6.

Powstanie, rozwój oraz oblicze ideowe ponadnarodowych federacji partii
politycznych (europartii)

W1, W2, W3, U1, U2, U3

7.

Prawna instytucjonalizacja europejskich partii politycznych (odnośne uregulowania
W3, U3, K1
traktatowe oraz rozporządzenie regulujące ich status)

8.

Kryteria rejestracji, przegląd istniejących obecnie europartii oraz zasady ich
ﬁnansowania

W3, U1, U3

9.

Fundacje polityczne na poziomie europejskim jako organizacje stowarzyszone z
europartiami

W1, W3, U2, U3, K1

10.

Europejskie partie polityczne jako struktury wielopoziomowe

W1, W3, U2, U3

11.

Zagadnienie „europejskiego systemu partyjnego” i perspektywy jego rozwoju

W1, W3, W4, U2, U3

12.

Wpływ integracji europejskiej na krajowe partie polityczne

W1, W4, U1, U3, K1

13.

Europeizacja polskich partii politycznych na tle innych państw Europy ŚrodkowoWschodniej

W4, U2, U3, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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International Security and Global Supply Chains
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.250.605a738ca2376.22

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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Transfer of knowledge in the ﬁeld of the economic dimension of security at the global level

C2

Analysis of theories about the interaction between international economic and political systems, focusing on the
main issues in international security and international political economy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

The students knows the concept, features and
speciﬁcity of economic security

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

Deﬁnes global areas of common interests and
indicates their impact on international social and
political life and economic processes

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W06

zaliczenie pisemne

W3

Identiﬁes entities and areas of economic security and
BNA_K2_W02,
recognizes relations between participants at the global
BNA_K2_W04
level

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analyzes the contemporary processes of economic
and ﬁnancial relations in a global dimension

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie pisemne

U2

Identiﬁes threats to economic security and
consequences for the contemporary world order

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

projekt

U3

Forecasts the implications of the activity of economic
entities in the conditions of the world economy

BNA_K2_U05,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

projekt

K1

Responsibly undertakes discussions on topics related
to economic security and ways of managing
transnational phenomena in various areas, shaping
attitudes and social ties

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie pisemne,
projekt

K2

Undertakes his own projects and collaborates in social
research projects in the ﬁeld of contemporary
phenomena concerning economic security

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

15

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie pracy semestralnej

20

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie do zajęć

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Global economic security - macro level
2. Global trade - international security
3. International trade - national and transnational preferences
4. Security of supply chains
5. Economic security - international institutions
6. Economic security - legal dimension
7. Foreign direct investments
8. Free Trade Agreements / Preferential Trade Agreements

1.

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

9. Foreign exchange security
10. Credits, loans, budget deﬁcit
11. Development aid
12. Energy security in the economic dimension
13. Ecological safety in the economic dimension
14. Interdependencies of regional / regional economic agreements - EU
15. Interdependencies of regional / regional economic agreements - non-European
countries

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Students are required to write a discussion paper on given
zaliczenie pisemne, projekt topics and present ﬁndings on the seminar (30% of grade). 2. Inclass ﬁnal exam (70%) covering assigned readings and lectures.

89 / 264

Security Policy of the Russian Federation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.250.605a73d1673af.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 bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

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

Zapoznanie studentów z problematyką ewolucji polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

C2

Zapoznanie studentów z obecnym stanem polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

C3

Zwrócenie uwagi studentów na możliwe kierunki ewolucji polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe
polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

doktrynę polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

obecny stan realizacji polityki bezpieczeństwa
federacji Rosyjskiej

BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować złożone uwarunkowania polityki
bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

BNA_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

dobierać źródła w ramach przygotowywania projektu
badawczego

BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

przygotować kompleksowy projekt badawczy
na zadany temat związany z polityką bezpieczeństwa
Federacji Rosyjskiej

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

publicznego prezentowania wyników swojej pracy
badawczej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozpad ZSRR i jego konsekwencje

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Ewolucja polityki bezpieczeństwa FR w latach dziewięćdziesiątych

W1, U1, U2, U3, K1

3.

Debata na temat ideologii polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa FR w
latach dziewięćdziesiątych

W2, U1, U2, U3, K1

4.

Polityka bezpieczeństwa FR między 2000 i 2014

W2, W3, U1, U2, U3, K1

5.

Obecny stan polityki bezpieczeństwa FR

W2, W3, U1, U2, U3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
student oceniany jest za przygotowanie indywidualnego projektu
badawczego oraz za udział w dyskusji w ramach zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Global History of International Relations since 1945
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.250.5cd559f048294.22

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 3

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 course aims at providing students with basic knowledge of the international relations since 1945, including
short introduction into the Cold War problems, European issues, including both Western and Eastern Europe,
certain issues of the IR in the Americas, Asia-Paciﬁc, the Middle East and Africa. Course is composed of lectures
and seminars

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

evolution of international relations since 1945

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

international system evolution and its actors in the
aforementioned period [

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

political, economic and social processes determining
international relations

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

discuss international system evolution basing on the
read literature

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

do a simple research, critical analysis of information
and synthesize them

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

prepare a simple paper/report on international
relations

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U05

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

deepening his knowledge in the area or IR since 1945

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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1. The Cold War – background of international relations since WW II – basic events and
power struggle – LECTURE – PART I.
2. The Cold War – Oxford Debate – Seminar.
READINGS:
P. Calvocoressi, World Politics since 1945, part I: The Cold War;
H. Nau, Perspectives on International Relations: Power, Institutions, and Ideas, chapter 4:
The Origins and End of the Cold War;
3. The Cold War – background of international relations since WW II – basic events and
power struggle – LECTURE – PART II.
4. South Asian IR - Indo-Pakistani conﬂicts, Sri Lanka, Nepal, SAARC - SEMINAR.
READINGS:
P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 15: The Indian sub-continent;
J. Grenville, A History of the World from the 20th to the 21st Century, chapter 58: Freedom
and Conﬂict in the Indian Subcontinent.
5. Southeast Asia since WW II – Indochina War, Vietnam War, Cambodia, Burma, Malaysia,
Indonesia, Philippines, ASEAN, ASEAN+3, EAS – LECTURE – PART I.
6. Middle East conﬂicts – Israeli-Palestinian Conﬂict, Iraq-Iran War, Gulf Wars, Arab
Peninsula, Arab Spring- SEMINAR.
READINGS:
P. Calvocoressi, World Politics since 1945, PART FOUR: The Middle East;
1.

A. Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, chapter 18: The
Arab-Israeli Conﬂict 1949-2014

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

7. Southeast Asia since WW II – Indochina War, Vietnam War, Cambodia, Burma, Malaysia,
Indonesia, Philippines, ASEAN, ASEAN+3, EAS – LECTURE – PART II.
8. Western Europe since WWII – integration – SEMINAR.
READINGS:
P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 6: Western Europe;
A. Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, chapter 21: The
Rise of a New Europe: The History of European Integration, 1945-2014
9. World Economy and crucial international organizations – UN, World Bank, IMF, WTO,
regional organizations – LECTURE – PART I.
10. Eastern Europe since WWII – SEMINAR.
READINGS:
P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 7: Central and Eastern Europe;
11. World Economy and crucial international organizations – UN, World Bank, IMF, WTO,
regional organizations – LECTURE – PART II.
12. Africa - continent of conﬂicts – Algeria, Nigeria, Congo, Angola, Rwanda, Somalia, Sudan,
Liberia, Sierra Leone - SEMINAR.
READINGS:
P. Calvocoressi, World Politics since 1945, PART FIVE: Africa;
J. Grenville, A History of the World from the 20th to the 21st Century, part XV: Africa after
1945: Conﬂict and the Threat of Famine.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Written exam (lectures' and readings' based) – 60%, active class
participation – 40% (participation in classes is obligatory)

Wymagania wstępne i dodatkowe
class participation is obligatory/obecność obowiązkowa

Sylabusy
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American Foreign and Security Policy in the Asia-Paciﬁc
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.250.5cd5598a4778d.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 3

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 course aims at providing students with basic knowledge of American foreign and security policy in the Asia
and the Paciﬁc, starting with institutional framework, as well as goals and objectives of the U.S. policy in the
region. Historical background and selected dimensions of American policy will be also discussed (policy towards
China, Japan, India, SE Asia, Australia, regional organizations).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

basic issues of the America foreign and security policy
the Asia-Paciﬁc region, as well as their theoretical
background

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W2

BNA_K2_W01,
regional security system, its evolution and main actors
BNA_K2_W02,
in the region
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

political, social and economic processes determining
international relations and the U.S. foreign and
security policy in the region

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

U1

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

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

can present knowledge based opinions, exchange
them, defend his thesis

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

can critically assess American foreign and security
policy

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U05

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

deepen knowledge in the area of American foreign
and security policy

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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1. Institutional framework of the U.S. foreign and security policy towards Asia and
the Paciﬁc – introduction.
2. Role of the President and his administration in the U.S. FP making process.
3. Federal agencies and legislative in the American FP.
4. Lobbying, media, public opinion in the U.S. Asia-Paciﬁc policy.
5. Goals of American foreign policy and objectives of the U.S. FP in the Asia-Paciﬁc
region.
6. Historical background.
1.

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

7. Sino-American relations – conﬂict or collaboration?
8. U.S.-Japan relations as a core alliance in the Asia-Paciﬁc.
9. Washington-Tokyo-Beijing trilateral relations.
10. Cooperation with India and the regional system.
11. Signiﬁcance of the Korean Peninsula in American policy.
12. Relations with Australia – agent of U.S.-Asia relations?
13. The role of the Asia-Paciﬁc Economic Cooperation (APEC).
14. U.S. policy towards regional organizations in East Asia.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
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/class participation is obligatory

Sylabusy
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Международный порядок современного мира
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.250.605a74b377215.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

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 3

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 kształcenia jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami i uwarunkowaniami wpływającymi
na międzynarodowy porządek współczesnego świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

problematykę nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie
i stosunków międzynarodowych

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie
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W2

problematykę uwarunkowań i czynników
kształtujących stosunki międzynarodowe

BNA_K2_W03

zaliczenie

W3

problematykę porządku międzynarodowego
współczesnego świata

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie

BNA_K2_U02

zaliczenie

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować i analizować najważniejsze procesy
związane ze współczesnym porządkiem
międzynarodowym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego rozwoju w zakresie różnych form
aktywności społecznych w odniesieniu
do współczesnego porządku międzynarodoweho

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Uwarunkowania porządku międzynarodowego i bezpieczeństwa współczesnego
świata. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa mocarstw światowych. Globalny
układ sił i sytuacja geopolityczna na świecie. Konﬂikty i zagrożenia
bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Instytucjonalizacja współczesnych
stosunków międzynarodowych i procesów bezpieczeństwa. Bieżące
uwarunkowania i procesy na arenie międzynarodowej.

W1, W2, W3, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie treści zajęć oraz zaleconej literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Komunikatywna znajomość języka rosyjskiego, poziom B1/B2

Sylabusy
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English for National Security B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.230.623af080c5af8.22

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

BNA_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

BNA_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

BNA_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane
BNA_K2_U02
ze studiowanym kierunkiem

zaliczenie na ocenę

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

BNA_K2_U05

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

BNA_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

BNA_K2_U05,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

BNA_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie do egzaminu

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, U2, U5,
K2, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, U1, U10,
U2, U4, U5, K2, K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku, np:
report lub argumentative/discursive essay, graph description.

W1, W2, U1, U10, U2, U3,
U5, U6, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U1, U10,
U11, U2, U3, U4, U5, U7,
U8, K1, K2, K3

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U10, U11, U3,
U5, U9, K1, K3, K4

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
wybrane tematy i słownictwo z zakresu bezpieczeństwa oraz społecznych i
politycznych zagadnień dotyczących Polski, krajów anglosaskich oraz świata, a
także opis wybranych zjawisk związanych z np. terrorism, military services,
police, crime and law enforcement.

W1, W2, W4, U1, U10,
U2, U3, U4, U5, U6, U7,
U8, K2, K3

7.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W4, U6, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów
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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: 1. 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) 2. Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
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: 1.
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) 2. 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 National Security C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.230.623af080d1c8f.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

BNA_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

BNA_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

BNA_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

BNA_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

BNA_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

BNA_K2_U05,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

BNA_K2_K01

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

BNA_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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lektorat

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie do egzaminu

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, U2, U5,
K4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, U1, U10,
U2, U4, U5, K2, K4

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku, np:
report lub argumentative/discursive essay, graph description.

W2, W4, U3, U4, U5, U6,
K3, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W2, W4, U3, U4, U5, U7,
K2, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W2, W3, U11, U7, U8, K1,
K3, K5

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
wybrane tematy i słownictwo z zakresu bezpieczeństwa oraz społecznych i
politycznych zagadnień dotyczących Polski, krajów anglosaskich oraz świata, a
także opis wybranych zjawisk związanych z np. terrorism, military services, police,
crime and law enforcement.

W1, W2, W4, U10, K2, K3

7.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W4, U10, U9, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
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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 Warunkiem otrzymania
zaliczenia jest spełnienie następujących wymogów: 1. Zdobycie minimum
60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów
zaliczenie na ocenę (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa),
prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) 2. Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania, jeśli zajęcia
odbywają się raz w tygodniu (30 godz. w semestrze).

Semestr 2
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
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: 1.
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) 2. 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

112 / 264

Organizacja służb specjalnych RP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABPPS.220.6059ebbf0f3e4.22

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
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z problematyką usytuowania służb specjalnych w systemie organów państwowych

C2

omówienie zagadnienia statusu szefów służb specjalnych

C3

przekazanie wiedzy z zakresu specyﬁki struktur organizacyjnych służb specjalnych

C4

przekazanie wiedzy z zakresu pragmatyki służbowej funkcjonariuszy ABW, AW, CBA, SKW oraz SWW

C5

uświadomienie problemów związanych z cywilną kontrolą nad służbami specjalnymi

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

specyﬁkę struktur organizacyjnych służb specjalnych
RP na tle innych organów administracji publicznej

BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

węzłowe zagadnienia związane z kontrolą cywilną nad
służbami specjalnymi RP

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować akty normatywne w zakresie organizacji
służb specjalnych RP

BNA_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania
problemów związanych z umiejscowieniem służb
specjalnych w polskim porządku konstytucyjnym

BNA_K2_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K1

do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i politycznym oraz inspirowania i organizowania
działań związanych z kontrolą społeczną służb
specjalnych

BNA_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

odpowiedzialnego pełnienia ról w instytucjach
bezpieczeństwa narodowego, organach kontrolnych
i organizacjach społecznych

BNA_K2_K04

zaliczenie pisemne,
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

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

analiza aktów normatywnych

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.

miejsce służb specjalnych w porządku konstytucyjnym RP

W1, U1, U2, K2

2.

usytuowanie służb specjalnych w systemie organów państwowych

W1, U1, U2, K2

Sylabusy
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3.

status szefów służb specjalnych

W1, U1, U2, K2

4.

struktury organizacyjne służb specjalnych

W1, U1, U2, K2

5.

status funkcjonariuszy służb specjalnych

W1, U1, U2, K2

6.

nadzór nad służbami specjalnymi

W2, U1, U2, K1, K2

7.

kontrola nad służbami specjalnymi

W2, U1, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

kolokwium i aktywność na zajęciach

wykład

zaliczenie pisemne

egzamin w formie testowej

Sylabusy
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Psychologia stosowana w sytuacjach kryzysowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Zarządzanie kryzysowe

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAZAKS.220.5cd5598550d34.22

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 bezpieczeństwie

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z zagadnieniami kryzysu i jego konsekwencji w ujęciu psychologicznym

C2

przekazanie wiedzy z zakresu rozpoznawania i postępowania wobec kryzysu psychologicznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna objawy i kryteria kryzysu
psychologicznego

BNA_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ postępować z osobą w kryzysie
psychologicznym

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pomocy osobom w kryzysie
psychologicznym

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

warsztaty

15

analiza problemu

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Stres jako konsekwencja sytuacji trudnych

W1, U1, K1

2.

Zachowania agresywne jako konsekwencja sytuacji trudnych

W1, U1, K1

3.

Kryzys psychologiczny- kryteria i rozpoznawanie

W1, U1, K1

4.

Zachowania suicydalne- zasady postępowania

W1, U1, K1

5.

Zachowania pomocowe w kontekście sytuacji kryzysowych

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

pozytywna ocena z testu jednokrotnego wyboru

warsztaty

zaliczenie na ocenę

pozytywna ocena z testu jednokrotnego wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zasady naboru do służb mundurowych RP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABPPS.220.6059ed4016736.22

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
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z warunkami i zasadami naboru do służb mundurowych RP.

C2

Nakreślenie uwarunkowań służby w formacjach mundurowych.

C3

Przedstawienie możliwości rozwoju kariery zawodowej i ścieżek awansu.

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 instytucje i służby bezpieczeństwa narodowego
RP i rozumie ich podstawy prawne, strukturę
organizacyjną i zadania.

BNA_K2_W04

zaliczenie

W2

Posiada usystematyzowaną wiedzę o zasadach naboru
oraz wymogach awansu zawodowego i służbowego
w służbach mundurowych RP.

BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ wykorzystać wiedzę o naborze do służb
mundurowych i ścieżkach awansu do kształtowania
własnej kariery zawodowej.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U07

zaliczenie

U2

Potraﬁ wskazać i wyjaśnić odpowiednie sposoby
przygotowania do rekrutacji do służb mundurowych
oraz kariery zawodowej i służbowej.

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U07

zaliczenie

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów do służby w instytucjach bezpieczeństwa
narodowego, kierując się normami prawnymi
i etycznymi oraz odpowiedzialnością społeczną
obowiązującymi w tych instytucjach.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

warsztaty

15

analiza aktów normatywnych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Przygotowanie do sprawdzianów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
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.

Struktura organizacyjna, zadania i kompetencje służb i organów podległych
ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, w szczególności: Policji, Straży
Granicznej, Służby Celnej, cywilnych służb specjalnych ze szczególnym
uwzględnieniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej.

W1, U1

2.

Struktura organizacyjna, zadania i kompetencje Sił Zbrojnych RP, w szczególności
Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej oraz
wojskowych służb specjalnych (SWW, SKW).

W1, U1

3.

Zasady rekrutacji (aspekty formalne, cywilno-prawne, psychoﬁzyczne,
merytoryczne).

W2, U1, U2

4.

Przebieg naboru, selekcja kandydatów, kurs podstawowy, służba przygotowawcza,
U1, U2, K1
służba kandydacka.

5.

Wymogi służby w formacjach mundurowych, kodeks etyczny i odpowiedzialność
społeczna.

W1, U1, K1

6.

Możliwości przebiegu kariery w poszczególnych służbach. Potencjalne ścieżki
rozwoju/awansu.

U1, U2, K1

7.

Zalety i wady wyboru kariery zawodowej w służbach mundurowych.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie

warunki zaliczenia określa prowadzący

warsztaty

zaliczenie

warunki zaliczenia określa prowadzący

Sylabusy
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Zarządzanie kryzysami politycznymi i społecznymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Zarządzanie kryzysowe

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAZAKS.220.6059eb27d8e7c.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 bezpieczeństwie

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: 20, wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kompleksowe omówienie problematyki powstawania, przebiegu i konsekwencji kryzysów społecznych
i politycznych.

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 problematykę zagrożeń
bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, zaliczenie
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W2

Student zna i rozumie normy prawne i reguły
zarządzania kryzysowego

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, zaliczenie

W3

Student zna i rozumie konsekwencje kryzysów
społecznych i politycznych

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zaproponować właściwy sposób
postępowania w sytuacjach kryzysowych
wykorzystując stosowne metody i narzędzia analizy

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

projekt, zaliczenie

U2

Student potraﬁ zidentyﬁkować czynniki endogenne
i egzogenne warunkujące kryzysy

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

projekt, zaliczenie

U3

Student potraﬁ podejmować adekwatne działania
w związku z wybranym indywidualnym lub
zespołowym trybem postępowania w sytuacjach
kryzysowych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

projekt, zaliczenie

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

projekt, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w zespole i obejmowania
różnych ról w zespole

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

wykład

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie projektu

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.

Sytuacja kryzysowa – czynniki i uwarunkowania

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

2.

Prognozowanie w kontekście kryzysów

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

Sylabusy
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3.

Zarządzanie informacją i komunikacja kryzysowa

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

4.

Rola ram prawno-ustrojowych i instytucji publicznych

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

5.

Rozpoznawanie i przeciwdziałanie efektowi domina

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

6.

Konsekwencje kryzysów

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt

projekt (raport)

wykład

zaliczenie

egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Bezpieczeństwo i obronność państwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.220.6059da6ef1860.22

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
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami 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 narodowego
i 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_K2_W02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2

Posiada wiedzę na temat instytucji i struktur, a także
norm i reguł organizacyjnych kształtujących
współczesne narodowe i międzynarodowe stosunki
polityczne i militarne

BNA_K2_W01

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U1

Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji
współczesnych zjawisk związanych z politycznymi
i militarnymi aspektami funkcjonowania państwa
w obszarach bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego

BNA_K2_U01

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2

Posiada podstawową umiejętność rozumienia
i analizowania mechanizmów interwencji, reagowania
kryzysowego i stabilizacji w wymiarze narodowym
i międzynarodowym

BNA_K2_U01

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K1

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy
i umiejętności w zakresie narodowych
i międzynarodowych stosunków politycznych
i militarnych do działania w zespole i uczestniczenia
w procesach decyzyjnych, przewidując skutki tych
decyzji

BNA_K2_K02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K2

Potraﬁ uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę
i umiejętności dotyczące narodowego
i międzynarodowego wymiaru stosunków politycznych
i wojskowych w dalszych etapach kształcenia

BNA_K2_K01

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Bezpieczeństwo i obronność państwa – aparat pojęciowy

W1, U1, K1

2.

Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa

W1, U2, K1

3.

Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa

W1, U1, K1

4.

Interesy narodowe i cele strategiczne państwa w dziedzinie bezpieczeństwa

W2, U1, K1

5.

Konﬂikty zbrojne jako zagrożenia bezpieczeństwa państwa w wymiarze
międzynarodowym i narodowym

W1, U2, K1

6.

System bezpieczeństwa państwa

W2, U1, K1

7.

Strategia bezpieczeństwa państwa i jej obszary

W2, U2, K1

8.

Obrona narodowa i obrona kolektywna NATO

W1, U1, K1

9.

Potencjał obronny państwa

W2, U1, K1

10.

Państwo w wielonarodowych operacjach wojskowych, pokojowych i
stabilizacyjnych

W1, U2, K1

11.

Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa państwa

W2, U2, K1

12.

Organizacje i podmioty pozamilitarne w systemie bezpieczeństwa narodowego

W2, U1, K1

13.

Państwo w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa

W2, U2, K1

14.

Przemysł obronny i jego rola w systemie bezpieczeństwa państwa

W2, U1, K1

15.

Perspektywy funkcjonowania i rozwoju państwa w międzynarodowym środowisku
bezpieczeństwa – szanse i zagrożenia

W2, U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywne zaliczenie prezentacji przedmiotowej,
pozytywna ocena z ćwiczeń, pozytywne zaliczenie testu
egzaminacyjnego przeprowadzonego w formie zdalnej lub
stacjonarnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
student zna terminologię stosowaną w naukach o bezpieczeństwie
student ma podstawową wiedzę na temat historycznych, politycznych, społecznych i militarnych uwarunkowań oraz
ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym

Sylabusy
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System bezpieczeństwa RP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.220.5cd5598213c9b.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 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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest przekazanie studentom aktualnego stanu wiedzy dotyczącego systemu bezpieczeństwa
Polski, w tym organizacji i cech tego systemu, występujących w nim podsystemów, instytucji, organizacji
i procedur.

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

deﬁnicje systemu bezpieczeństwa państwa i systemu
bezpieczeństwa narodowego oraz relacje między tymi
pojęciami

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny

W2

organizację, założenia i cechy systemu
bezpieczeństwa Polski

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny

W3

podsystemy, instytucje, organizacje, zasady,
procedury składające się na system bezpieczeństwa
Polski

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny

W4

podstawy prawne systemu bezpieczeństwa Polski

BNA_K2_W04

egzamin pisemny

U1

analizować i oceniać działania instytucji i organów RP
w obszarze bezpieczeństwa narodowego

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

egzamin pisemny

U2

stosować terminologię z zakresu bezpieczeństwa
narodowego

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

egzamin pisemny

U3

przygotowywać prace pisemne

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia pracy w instytucjach państwa lub
organizacjach składających się na system
bezpieczeństwa Polski

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

egzamin pisemny

K2

samodzielnego pogłębiania i aktualizowania swojej
wiedzy dotyczącej systemu bezpieczeństwa Polski

BNA_K2_K01

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

59

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.

Pojęcia systemu bezpieczeństwa państwa i systemu bezpieczeństwa narodowego

W1

Sylabusy
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2.

Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa

W1, W2, W3, W4

3.

Organizacja systemu bezpieczeństwa RP - podstawy prawne, cechy, założenia i
podsystemy

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

4.

Sejm i Senat w systemie bezpieczeństwa RP

W3, U1, U2, U3

5.

Zadania i kompetencje Prezydenta RP w obszarze bezpieczeństwa RP

W3, W4, U1, U2, U3

6.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

W3, W4, U1, U2, U3

7.

Rada Ministrów jako organ prowadzący politykę państwa w sferze bezpieczeństwa
RP.

W2, W3, W4, U1, U2, U3

8.

Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa narodowego

W3, W4, U1, U2, U3

9.

Policja

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

10.

Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa RP (ABW, AW, CBA, SWW, SKW)

W3, W4, U1, U2, U3

11.

Służba Ochrony Państwa. Straż Marszałkowska.

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

12.

Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy

W3, W4, U1, U2, U3

13.

Wybrane policje administracyjne w systemie bezpieczeństwa Polski: Żandarmeria
Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna

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

14.

Podmioty prywatne w systemie bezpieczeństwa RP

W3, U1, U2, U3, K1, K2

15.

Stany nadzwyczajne w Polsce

W2, W4, U1, U2, U3

16.

Bezpieczeństwo imprez masowych

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

17.

Rola władzy sądowniczej w systemie bezpieczeństwa RP

W2, W3, U1, U2, U3

18.

System ratownictwa w systemie bezpieczeństwa RP

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

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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zajęcia kończą się egzaminem. Egzamin składa się z czterech pytań
otwartych. Za odpowiedź na jedno pytanie można otrzymać od 0 do 4
punktów. Punktacja: 8 punktów - ocena 3,0; 9 - 10 punktów - ocena 3,5;
11 - 12 punktów - ocena 4,0; 13 - 14 punktów - ocena 4,5; 15 - 16
punktów ocena 5,0.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Bezpieczeństwo lokalne RP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.220.6059dafd07aa7.22

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
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z instytucjami bezpieczeństwa lokalnego.

C2

Zaznajomienie studentów z problemami bezpieczeństwa lokalnego.

C3

Zaznajomienie studentów z modelami zapewniania bezpieczeństwa lokalnego.

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 instytucje odpowiedzialne
za bezpieczeństwo lokalne.

BNA_K2_W04

zaliczenie

W2

Student rozumie wyzwania związane z zapewnianiem
bezpieczeństwa lokalnego.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie

W3

Student zna modele i koncepcje bezpieczeństwa
lokalnego.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie

BNA_K2_U01,
Student potraﬁ identyﬁkować najważniejsze wyzwania,
BNA_K2_U02,
problemy i zagrożenia bezpieczeństwa lokalnego RP.
BNA_K2_U04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do działania (samodzielnego lub
w grupie) dotyczącego bezpieczeństwa wspólnot
lokalnych RP.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia warsztatowe

15

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego.

W1, W2, U1, K1

2.

Straże gminne, Policja i ich współpraca na poziomie lokalnym.

W1, W2, U1, K1

3.

Zarządzanie kryzysowe, KSRG i Obrona Cywilna.

W1, W2, U1, K1

4.

Inicjatywy obywatelskie związane z bezpieczeństwem lokalnym.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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5.

Community policing i inne modele zapewniania bezpieczeństwa.

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Crime prevention through environmental design.

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Monitoring wizyjny.

W1, W2, W3, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia warsztatowe

zaliczenie

kolokwium

wykład

zaliczenie

egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Bezpieczeństwo energetyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.220.6059e1aa5502a.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 bezpieczeństwie

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest pogłębienie wiedzy o współczesnych problemach światowego bezpieczeństwa i zagrożeń
energetycznych w szczególności implikacji niedoboru surowców i dostaw źródeł energii dla międzynarodowej
sytuacji politycznej i gospodarczej. Słuchacz zdobędzie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu
i analizowania konkretnych przykładów konﬂiktów i sporów na tle kontroli surowców energetycznych oraz
przyszłych scenariuszy i prognoz wydarzeń. Nabycie umiejętności przedstawienia i interpretacji globalnych
zależności i następstw polityczno – ekonomicznych związanych z dostępem lub brakiem do zasobów surowców
strategicznych.

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 podstawowe pojęcia i kategorie bezpieczeństwa
energetycznego Rozumie miejsce bezpieczeństwa
energetycznego w systemie bezpieczeństwa państwa
Wymienia czynniki determinujące bezpieczeństwo
narodowe, surowcowe i energetyczne

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W05

esej, prezentacja

W2

Student zna i rozumie znaczenia i wpływ surowców
strategicznych na światową gospodarkę

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Uczestniczy w kształtowaniu ocen i postaw w poprzez
udział w dyskusji na tematy związane
z bezpieczeństwem energetycznym

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

Student jest gotów do samodzielnego proponowania
rozwiązań w zakresu dywersyﬁkacji dostaw surowców
energetycznych. Uczestnik uzyskuje zdolność
profesjonalnego kształtowania ocen i postaw
w omawianym zakresie.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U05,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

K1

Jest gotów do uczestnictwa w projektach społecznych
analizowania wraz z samodzielną oceną
i przygotowaniem do wykonywania zawodu analityka.
Stosowanie wiedzy do przygotowania opracowań
i materiałów analitycznych z zakresu bezpieczeństwa
energetycznego państwa i sytuacji międzynarodowej
w tym zakresie Profesjonalne przygotowanie do pracy
w administracji publicznej oraz instyucjch,
organizacjach międzynarodowych zajmujących się
analizą oddziaływania surowców strategicznych
i polityką energetyczną Używanie profesjonalnego
języka i terminologii w zakresie bezpieczeństwa
energetycznego

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

projekt, esej

K2

Dysponuje kwaliﬁkacjami niezbędnymi do realizacji
zasadniczych zadań w zakresie oceny polityki
energetycznej i działań poszczególnych aktorów rynku
energetycznego

BNA_K2_K03

projekt, esej

K3

Umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić
i przetwarzać informacje związane z polityką
energetyczną Jest gotów do uczestnictwa w projektach
społecznych analizowania wraz z samodzielną oceną
i przygotowaniem do wykonywania zawodu analityka.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

projekt, esej

K4

Jest przygotowany do pracy w różnego typu
BNA_K2_K02,
instytucjach zajmujących się analizą wpływu surowców
BNA_K2_K03
strategicznych na bezpieczeństwa narodowe

projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza problemu

30

Sylabusy
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przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do podstaw zarządzania globalnym systemem bezpieczeństwa
energetycznego

W1, U2, K1, K2

2.

Wprowadzenie: deﬁniowanie, mierzenie i badanie bezpieczeństwa
energetycznego

W1, U2, K1

3.

Ocena wpływu polityk energetycznych na bezpieczeństwo energetyczne
Uwarunkowania geologiczne i geopolityczne u progu drugiej dekady XXI w.
Analiza krajobrazu energetycznego
Bilans zasobów surowcowych świata

W1, W2, K1, K3, K4

4.

Dylematy transformacji energetycznej
Przemiany energetyczne w przemyśle
Rynki energii: ekonomia, polityka i regulacje rynku gazu ziemnego i energii
elektrycznej

W2, U2, K1, K4

5.

Energetyka jądrowa: implikacje dla bezpieczeństwa energetycznego i zmian
klimatu
Dekarbonizacja i odnawialne źródła energii
Środowiskowy wymiar bezpieczeństwa energetycznego
Zmiany klimatyczne: przyczyny i konsekwencje

W2, U1, U2, K2, K3, K4

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt,
esej, prezentacja

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 nt. scenariuszy polityki energetycznej
określonego państwa, sytuacji energetycznej w danym regionie
lub w wymiarze globalnym
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Konﬂikty zbrojne w XXI w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.220.6059e27047e21.22

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 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

wprowadzenie uczestników w problematykę współczesnych konﬂiktów zbrojnych, koncentrując się na ich
wymiarze politycznym i strategicznym.

C2

omówienie teoretycznych, jak i praktycznych zagadnień dotyczące współczesnych konﬂiktów zbrojnych

C3

analiza studiów przypadków wybranych konﬂiktów i interwencji wojskowych 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

problematykę współczesnych konﬂiktów zbrojnych, ich
wymiar teoretyczny i praktyczny

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2

umiejscowienie analizy konﬂiktów zbrojnych
w naukach o bezpieczeństwie

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie ustne

W3

podstawowe przyczyny i konsekwencje współczesnych
konﬂiktów zbrojnych

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dentyﬁkować i wykorzystywać narzędzia niezbędne
do analizy konﬂiktów zbrojnych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

przygotować pisemne lub ustne wystąpienie na temat
wybranego konﬂiktu zbrojnego

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizy krytycznej wybranych elementów konﬂiktów
zbrojnych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

wprowadzenie do terminologii współczesnych konﬂiktów zbrojnych

W1, W2, U1

2.

teoretyczne aspekty konﬂiktów zbrojnych

W1, W2, U1

3.

praktyczne aspekty konﬂiktów zbrojnych

W1, W2, W3, U1

4.

analiza politycznych, strategicznych i militarnych wymiarów konﬂiktów zbrojnych
(zajęcia 4-6)

W1, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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5.

Etyka a wojna

W1, U2, K1

6.

Studia przypadków - od wojny w Afganistanie do wojny w Libii (zajęcia 8-12)

W3, U1, U2, K1

7.

przygotowanie pisemnego projektu na zadany temat

W1, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt pisemny (80%); aktywność na zajęciach na
zadane tematy (20%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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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.WSMBNAS.220.5cd5596fc5654.22

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 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 na temat najbardziej aktualnych zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych o charakterze
globalnym i regionalnym; czynników kształtujących odporność na ryzyko takich klęsk; form współpracy
międzynarodowej w zwalczaniu zagrożeń o charakterze globalnym i regionalnym; zadania administracji
państwowej w redukcji ryzyka klęsk żywiołowych i katastrof.

C2

Kształtowanie umiejętności zdeﬁniowania najważniejszych czynników zwiększających podatność na ryzyko
wystąpienia katastrofy naturalnej i klęski żywiołowej; zastosowanie posiadanej wiedzy do zdeﬁniowania tych
czynników na wybranych przykładach i na terenie Polski; określenia zadań obywateli i władz publicznych
w wypadku klęski żywiołowej lub katastrofy.

C3

Przekonanie o konieczności współdziałania na poziomie regionalnym (UE) i globalnym w zwalczaniu klęsk
żywiołowych.

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 najważniejsze współczesne zagrożenia
naturalne; czynniki, które zwiększają ryzyko katastrofy
naturalnej; formy współpracy międzynarodowej
w zakresie redukcji ryzyka klęsk żywiołowych; zna
najważniejsze instytucje publiczne i ich zadania
w redukcji i zwalczaniu klęsk żywiołowych.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne

Student potraﬁ rozpoznać czynniki zwiększające
podatność na ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej
na wybranych przykładach; wskazać formy współpracy
BNA_K2_U01,
międzynarodowej w zakresie redukcji ryzyka klęsk
BNA_K2_U02
żywiołowych, zmian klimatu, braku wody, zagrożeń
biologicznych; umie określić obowiązki służb
ratunkowych i administracji publicznej.

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie znaczenie współdziałania
regionalnego i globalnego w zakresie zwalczania klęsk
żywiołowych i konieczności położenia nacisku
na zapobieganie ich szkodliwym skutkom. jest gotów
pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

59

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wrażliwość i podatność na ryzyko katastrofy naturalnej lub cywilizacyjnej
- klasyﬁkacja klęsk żywiołowych i katastrof;
1.

- wrażliwość i podatność na ryzyko wystąpienia klęski żywiołowej

W1, U1, K1

- wpływ różnych czynników, w tym HDI na wzrost podatności na ryzyko klęski
żywiołowej.
Redukcja ryzyka klęsk żywiołowych poprzez jego przeniesienie
- przeniesienie ryzyka;
2.

W1, U1, K1
- rozwój ubezpieczeń;
- ubezpieczenie budżetowe.
Redukcja ryzyka jako problem globalny
- koncepcje redukcji ryzyka klęsk żywiołowych;
- konferencja w Yokohamie;

3.

W1, U1, K1
- Konferencja w Kobe 2005;
- konferencja w Sendai 2015.
- redukacja ryzyka na poziomie UE.
Ochrona warstwy ozonowej na poziomie międzynarodowym
- charakterystyka zjawiska;

4.

- konwencja o ochronie warstwy ozonowej, Wiedeń 1985;

W1, U1, K1

- protokół montrealski 1987.
- ochrona warstwy ozonowej na ternie Polski.
Zjawisko ocieplenia klimatu i jego następstwa
- gazy cieplarniane ( wg konwencji o ochronie klimatu)
5.

- zagrożenia wynikające z niskich i wysokich temperatur;

W1, U1, K1

- podnoszenie się wód oceanu światowego i jego polityczne następstwa;
- problemy państw wyspiarskich.
Ochrona klimatu na poziomie międzynarodowym
- raporty IPCC;

6.

- Ramowa Konwencja o NZ o zmianach klimatu, Rio de Janeiro 1992 i protokół z
Kioto;

W1, U1, K1

- kolejne porozumienia klimatyczne, w tym paryskie z 2015 r.;
- polityka klimatyczna UE;
- stanowisko Polski.

Sylabusy
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Problem dostępu do wody
- zjawiska pustynnienia, stepowienia, nadmiernego odwodnienia;
7.

- katastrofa suszy;

W1, U1, K1

- zwalczanie pustynnienia na poziomie międzynarodowym;
- problem braku dostępu do wody, przyczyny i skutki (wybrane przykłady).
Ochrona wody na poziomie Unii Europejskiej
8.

- założenia ramowej Dyrektywy Wodnej

W1, U1, K1

- zwalczanie susz i niedoboru wody na poziomie UE.
Problem deﬁcytu wody w Polsce
- przyczyna nadmiernego odwodnienia Polski;
- zagrożenie stepowieniem Polski;
9.

- problem wylesienia i jego następstwa;

W1, U1, K1

- realizacja konwencji przeciw pustynnieniu;
- prawo wodne i struktura zarządzania wodą w Polsce.
- zapobieganie suszom na terenie Polski.
Powodzie: zapobieganie i likwidacja skutków
- rodzaje powodzi ze szczególnym uwzględnieniem Polski;
- zapobieganie powodziom i likwidacja ich skutków w perspektywie historycznej;
10.

W1, U1, K1
- działania przeciwpowodziowe w Polsce;
- dyrektywa powodziowa UE i jej realizacja.
- zapobieganie powodziom w świetle prawa wodnego.
Zwalczanie klęsk żywiołowych w Polsce
- podstawy ustawowe (ustawa o zarządzaniu kryzysowym; ustawa o stanie klęski
żywiołowej, ustawowe obowiązki administracji państwowej i samorządowej);

11.

W1, U1, K1
- zarządzanie ryzykiem powodziowym w świetle ustawy o zarządzaniu
kryzysowym;
- likwidacja skutków powodzi wybrane przykłady.
Ostrzeganie, alarmowanie, niesienie pomocy
- systemy ostrzegania i alarmowania w Polsce;

12.

W1, U1, K1
- wybrane instytucje mające na celu niesienie pomocy;
- problem obrony cywilnej.

Sylabusy
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Katastrofy biologiczne
- choroby w dziejach ludzkości;
13.

W1, U1, K1
- zjawisko epidemii i pandemii;
- zwalczanie epidemii i pandemii na poziomie międzynarodowym
Zapobieganie katastrofom biologicznym i zwalczanie epidemii na terenie Polski
- zadania administracji państwowej i samorządowej;

14.

W1, U1, K1
- nadzór sanitarny;
- zadania służby zdrowia.
Choroby zwierząt i roślin i ich zwalczanie

15.

- znaczenie problemu;

W1, U1, K1

-nadzór weterynaryjny w Polsce.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
przystąpienie do kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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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.WSMBNAS.220.5cd5596ed17fa.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 bezpieczeństwie

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
konwersatorium: 30

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_K2_W02,
BNA_K2_W03

projekt, prezentacja
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W2

Zna i rozumie konﬂiktogenne czynniki powstające
na styku zderzenia kultury Zachodu i islamu

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

projekt, prezentacja

W3

Identyﬁkuje modele integracji społeczności
muzułmańskich w wybranych krajach, wskazuje ich
słabe strony

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, prezentacja

W4

Zna skalę zjawiska radykalizacji wśród społeczności
napływowej oraz w obrębie społeczeństw państw
przyjmujących

BNA_K2_W03

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ prognozować możliwe scenariusze relacji
w wymiarze imigracja muzułmańska-społeczeństwo
przyjmujące

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

projekt, prezentacja

U2

Potraﬁ we współpracy grupowej przygotować raport
na temat mniejszości muzułmańskiej w wybranym
kraju Europy

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U06

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_K2_K04

projekt, prezentacja

K2

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy z zakresu
islamu europejskiego i krytycznej oceny zachodzących
zjawisk w obrębie społeczeństw wielokulturowych

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

projekt, 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

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.

Historia i tradycja mniejszości muzułmańskich w Europie. Przyczyny, typologia,
dynamika imigracji muzułmańskiej w krajach Europy Zachodniej

W1, K1

Sylabusy
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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, K1, K2

3.

Obecność społeczności muzułmańskich na Zachodzie jako wyzwanie dla
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa: aspekt społeczny i ekonomiczny

W2, U1, K2

4.

Stosowane modele współistnienia: integracja, asymilacja, wielokulturowość i ich
skuteczność na przykładzie wybranych państw

W3, U1, 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, U1, U2, K2

6.

Euroislam. Możliwe scenariusze relacji. Modele koegzystencji

W3, U1, K1, K2

7.

Zagrożenie radykalizmem i fundamentalizmem islamskim w Europie. "Kaidyści,
Dauliści": zasięg działania i modus operandi

W1, W2, K2

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu składa się z dwóch elementów: 1)Prezentacja
przygotowana przez studenta/grupę studentów tzw: "matrycy
radykalizacji społeczności muzułmańskich/ wobec społeczności
muzułmańskich" w wybranym państwie 2) Aktywne uczestnictwo w
projekt, prezentacja
dyskusji, potwierdzające zaznajomienie się studenta z przygotowanymi
przez prowadzącego tekstami. Ocena końcowa jest wyliczana na
podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych ( skala 2-5)
uzyskanych z dwóch wyżej wymienionych elementów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Media a aspekt wolności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.2A0.5cd559ad5a066.22

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 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie przez studentów szerokiego spektrum powiązań pomiędzy mediami i różnymi aspektami wolności

C2

Omówienie problematyki wolności słowa, pluralizmu w mediach, granic owych wolności i konsekwencji
związanych z ich naruszeniem,

C3

Poznanie norm ograniczających swobodę działania i wypowiadania się w mediach zarówno w sferze aktów
prawnych jak i np. kodeksów etycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna i rozumie aktualną sytuację polityczną
i gwarancje wolności słowa

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

prezentacja

W2

historyczne uwarunkowania kształtowania
i ewoluowania się zasad wolności słowa i pluralizmu
w mediach, jak również ich ograniczeń.

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

prezentacja

U1

Wykorzystać wiedzę na tematy związane z wolnością
mediów w Polsce, jej ograniczeniom i konsekwencjom
związanych z naruszaniem obowiązujących norm
do uczestniczenia w dyskusjach

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

prezentacja

U2

Prognozować dalszy model działania mediów oraz
stojące przed nim wyzwania w kontekście
zagwarantowania wolności słowa i zasad pluralizmu.

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U07

prezentacja

K1

wykorzystania swojej wiedzy na tematy związane
z wolnością mediów w Polsce, jej ograniczeniom
i konsekwencjom związanych z naruszaniem
obowiązujących norm do uczestniczenia w dyskusjach

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K04

prezentacja

K2

wykonania analizy stanu faktycznego w oparciu
o dostępne w przestrzeni publicznej informacje
o bieżących problemach lub wydarzeniach

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03

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

30

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie wolności - ujęcie prawne, ﬁlozoﬁczne i etyczne

W1, W2, U1, K1

2.

Media w Polsce i na świecie funkcjonujące w oparciu o zasady wolności i
pluralizmu

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Naruszenia swobód i wolności słowa oraz mediów w wybranych krajach

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

prezentacja

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.2A0.605a786a5a0fb.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 2, Semestr 4

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 warsztatów jest zapoznanie studentów z wyzwaniami jakie stoją przed współczesnymi państwami
afrykańskimi, jak również zarysowanie najważniejszych problemów międzynarodowych stosunków politycznych
na kontynencie afrykańskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie najważniejsze problemy państw
afrykańskich.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

projekt, aktywność na
zajęciach
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W2

Student rozumie kluczowe regionalne i transnarodowe
wyzwania stojące przed państwami afrykańskimi.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

projekt, aktywność na
zajęciach

W3

Student zna i charakteryzuje podstawowe zagadnienia
związane z polityką zagraniczną państw afrykańskich.

BNA_K2_W03

projekt, aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ omówić specyﬁkę regionalną państw
Afryki.

BNA_K2_U01

projekt, aktywność na
zajęciach

U2

Student potraﬁ wskazać i omówić uwarunkowania
historyczne i geograﬁczne afrykańskich państwowości.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

projekt, aktywność na
zajęciach

U3

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą na zajęciach
wiedzę oraz umiejętność samodzielnego wyszukiwania
literatury przy analizie i interpretacji problemów,
z którymi mierzą się państwa afrykańskie.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

projekt, aktywność na
zajęciach

K1

Student jest gotów do krytycznego odbioru informacji
medialnych dotyczących stosunków
międzynarodowych w Afryce, jak również
wykorzystania zdobytej w trakcie zajęć wiedzy
w procesie podejmowania decyzji i pracy nad różnego
rodzaju projektami związanymi z zagadnieniami
dotyczącymi współczesnej Afryki.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

projekt, aktywność na
zajęciach

K2

Student jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia w grupach realizujących wspólne cele
(np. przygotowanie projektu, raportu itp.).

BNA_K2_K03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Struktura warsztatów:
1. Metodologia badań afrykanistycznych; 2. Konteksty historyczne państw
afrykańskich; 3. Konteksty geograﬁczne państw afrykańskich; 4. Konteksty
społeczne państw afrykańskich; 5. Konteksty polityczne państw afrykańskich; 6.
Konteksty militarne państw afrykańskich; 7. Państwa afrykańskie w dyskursie o
bezpieczeństwie międzynarodowym; 8. Stosunki międzynarodowe w Afryce; 9.
Współpraca państw afrykańskich w organizacjach regionalnych i
ponadregionalnych; 10. Wyzwania stojące przed państwami regionu

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie w oparciu o przygotowywany w ramach zajęć
projekt, aktywność na zajęciach projekt. Dodatkowe punkty za aktywność na zajęciach. Do
oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Obecność na zajęciach obowiązkowa ze względu na warsztatowy charakter zajęć.

Sylabusy
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Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Francji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.2A0.605a78ba60c58.22

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 2, 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

Przedmiotem kursu jest analiza polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Francji oraz wyjaśnienie znaczenia i roli
Francji w świecie oraz wpływu tego państwa na kształtowanie ładu światowego. Celem jest przegląd
uwarunkowań, instrumentów i potencjału Francji oraz historycznego wkładu w rozwój geopolityki światowej,
określenie mechanizmu kształtowania decyzji w polityce zagranicznej i wojskowej Francji, a także nakreślenie
założeń europejskiej, transatlantyckiej, azjatyckiej, bliskowschodniej i afrykańskiej polityki zagranicznej Francji.
Analizowana jest także rola Francji w kształtowaniu europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony a także
stanowiska i percepcji Francji wobec wybranych problemów globalnych. Uczestnicy nabywają wiedzę na temat
funkcjonowania francuskiej służby zagranicznej, ośrodków decyzyjnych i decydentów kształtujących wizje
i miejsce własnego kraju w polityce światowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna teorie i koncepcje oraz założenia współczesnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Francji Zna
i rozumie znaczenie i rolę Francji w kształtowaniu
światowego i regionalnego systemu bezpieczeństwa
i ma pogłębioną wiedzę na temat roli Francji
w stosunkach międzynarodowych

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Zna uwarunkowania i ma podstawową wiedzę
na temat polityki zagranicznej Francji Ma wiedzę
na temat organizacji francuskiej służby zagranicznej,
struktury oraz funkcjonowania

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

Zna cechy polityki wojskowości Francji Zna struktury
i zakres kompetencji organów państwa w sferze
wojskowości

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

U1

Potraﬁ analizować aktywność dyplomatyczną i rolę sił
zbrojnych Francji w kształtowaniu systemu
bezpieczeństwa europejskiego Charakteryzuje
francuskie siły zbrojne i ich udział w misjach
pokojowych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U05,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Interpretuje i ocenia politykę zagraniczną Francji,
potraﬁ właściwie interpretować decyzje francuskich
ośrodków politycznych wobec bieżących wydarzeń
politycznych i społecznych Potraﬁ wykazać,
analizować i oceniać związki przyczynowo-skutkowe
oddziałujące na politykę zagraniczną Francji
i interpretować najważniejsze wydarzenia z zakresu
francuskiej polityki zagranicznej w XXI w.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Potraﬁ zidentyﬁkować źródła zagrożeń dla
bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa, formułować
oceny, komentarze dotyczące problemów polityki
zagranicznej i europejskiej Francji

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę

K1

Jest przygotowany do pracy w służbie zagranicznej
oraz do podjęcia aktywności zawodowej w
instytucjach i organizacjach odpowiadających
za analizę polityki zagranicznej państwa

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Jest gotów wykorzystać uzyskaną wiedzę
i umiejętności do pełnienia ról społecznych w zakresie
objaśniania i przewidywania kierunków polityki
zagranicznej Francji i bieżącej sytuacji
międzynarodowej

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K3

Jest gotów do inicjowania, organizowania
i uczestnictwa w projektach społecznych oceny
procesów i zachodzących zmian z udziałem Francji
na arenie międzynarodowej w XXI w.

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie referatu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Międzynarodowe uwarunkowania francuskiej mocarstwowości
Rola potęgi militarnej Francji w stosunkach międzynarodowych
Rola prezydenta V Republiki Francuskiej w kształtowaniu polityki zagranicznej
Francji a Quai d’Orsay

W1, W2, W3, U1, U2, K3

2.

Siły zbrojne Francji i aktywność dyplomatyczna
Udział Francji w NATO i sojuszach obronnych
Rola i znaczenie bilateralnej współpracy w dziedzinie wojskowości
Ewolucja francuskiej polityki bezpieczeństwa w Europie
„Europa Obrony:” ambicje vs rzeczywistość na tle stosunków francusko –
amerykańskich

W3, U1, U3, K2, K3

3.

Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji: między współpracą a
rywalizacją
Francja i Niemcy: pogłębiona współpraca na tle rozbieżności
UE i polityka europejska Francji
Polityka Francji wobec Rosji: równoważenie bilateralnych interesów i
uniwersalnych wartości
W pogoni za zróżnicowanym podejściem: Chiny, Indie i Japonia w polityce
zagranicznej Francji

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

4.

Polityka zagraniczna Francji wobec Bliskiego Wschodu: zaangażowanie z
obowiązku
Wyzwania polityki afrykańskiej Francji wobec zróżnicowania kontynentu
Frankofonia w polityce zagranicznej Francji

W1, W2, U2, K2

5.

Francja wobec najważniejszych wyzwań XXI wieku (przywództwo w
międzynarodowym wysiłkom przeciwdziałania zmianom klimatu, migracje,
ewolucja ładu światowego, zagrożenia terroryzmu, integracja europejska,
stabilizacja w Afryce i dziedzictwo postkolonialne).

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, metoda projektów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu odbywa się poprzez przygotowanie
prezentacji nt. kierunków i scenariuszy polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa Francji w trakcie sesji egzaminacyjnej.
Dodatkowe punkty do zaliczenia można uzyskać w trakcie
semestru za obecność połączoną z aktywnością/referatem
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Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.2A0.605a79070137a.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 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami bezpieczeństwa oraz siatką pojęć z zakresu bezpieczeństwa
międzynarodowego

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu kategorii i obszarów zagrożeń dla współczesnego bezpieczeństwa
międzynarodowego

C3

Wykształcenie u studentów kompetencji w analizowaniu, wyjaśnianiu oraz stosowaniu różnych podejść w studiach
nad bezpieczeństwem

C4

Uświadomienie słuchaczom transnarodowej dynamiki wpływającej na to, jak pojmujemy bezpieczeństwo zarówno
pod względem pojęciowym, jak i w praktyce polityki bezpieczeństwa.

C5

Uświadomienie znaczenia dostosowania wiedzy do określonych kontekstów

C6

Doskonalenie przez studentów umiejętności krytycznej analizy i oceny tekstów akademickich i politycznych

C7

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych (skuteczne przedstawianie złożonych argumentów w sposób jasny
i zwięzły)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna współczesne teorie bezpieczeństwa oraz
siatkę pojęć z zakresu bezpieczeństwa
międzynarodowego

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02

esej

W2

Posiada wiedzę z zakresu kategorii i obszarów
zagrożeń dla współczesnego bezpieczeństwa
międzynarodowego

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej

W3

Student rozumie transnarodową dynamikę wpływającą
na to, jak pojmujemy bezpieczeństwo zarówno pod
względem pojęciowym, jak i w praktyce polityki
bezpieczeństwa.

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizować oraz wyjaśniać współczesne zajwiska
w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

esej, prezentacja

U2

Dokonać krytycznej analizy i oceny tekstów
akademickich i politycznych.

BNA_K2_U02

esej, prezentacja

U3

Potraﬁ dostosować posiadaną wiedzę do określonych
kontekstów

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

esej, prezentacja

K1

Student uznaje znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz jest
świadom konieczności zasięgania opinii ekspertów
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

BNA_K2_K02

esej, prezentacja

K2

Student ma świadomość konieczności rozwijania
dorobku, podtrzymywania etosu, a także
przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

BNA_K2_K04

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

10

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie eseju

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Zagadnienia wstępne. Pojęcie i istota bezpieczeństwa. Rodzaje i typy
bezpieczeństwa. Źródła zagrożeń.
2. Ujęcia teoretyczne w badaniach nad bezpieczeństwem - zarys

W1, W2, U2, U3

2.

3. Zagrożenia militarne. Spory i konﬂikty międzynarodowe oraz ich konsekwencje.
4. Proliferacja broni masowego rażenia.
5. Zagrożenia asymetryczne. Charakter i specyﬁka konﬂiktów asymetrycznych.
6. Zagrożenia asymetryczne. Zorganizowana przestępczość transnarodowa
7. Państwa upadłe, a bezpieczeństwo regionalne
8. Zagrożenia terrorystyczne. Współczesny wymiar terroryzmu.

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

3.

9. Bezpieczeństwo energetyczne. Surowce naturalne jako broń polityczna
10. Zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z nierównościami ekonomicznymi
11. Migracje i społeczeństwo. Granice i bezpieczeństwo.
12. Degradacja środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne
13. Zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem

W3, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu następuje na podstawie: 1. Przygotowanie prezentacji
multimedialnej przedstawiającej wybrane zagadnienie, ocena na
podstawie jej przebiegu oraz przedstawionej bibliograﬁi. 2. Eseju na temat
uzgodniony z prowadzącym 3. Aktywności podczas zajęć w postaci
aktywnego udziału w dyskusji, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu
przygotowania merytorycznego.
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Futurologiczne koncepcje bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.2A0.605a79424d5b0.22

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 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 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie z popularnymi kanonami rozwoju prognostyki systemowej, technologicznej i społecznej
w powiązaniu z reﬂeksją politologiczną, w tym w szczególności z badaniami nad bezpieczeństwem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna asadnicze wyznaczniki współczesnej myśli BNA_K2_W02,
futorologicznej oraz kierunki rozwoju i ew.
BNA_K2_W03,
implementacji popularnych koncepcji
BNA_K2_W04

esej
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W2

Student zna i rozumie znaczenie inspiracji i reﬂeksji
kulturowej oraz socjologicznej i ﬁlozoﬁcznej dla
decydowania politycznego i rozwoju badań naukowych

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować główne problemy,
w oparciu o które powstają projekty, wizje oraz
warianty ich rozwiązania

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

esej

U2

Student potraﬁ przeprowadzić analizę wiążącą
reﬂeksję nad bezpieczeństwem, systemem
międzynarodowym oraz władzą w kontekście predykcji
związanej z procesami rozwojowymi

BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do interdyscyplinarnej analizy
problemów rozwojowych

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

esej

K2

Student jest gotowy do aktywności w sferze
popularnonaukowej, mediach i polityce
uwzględniającej zdolności kreatywnego rozwiązywania
problemów

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

esej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Futurologia - nurt badawczo - rozwojowy czy popkulturowa nadkreatywność?

W1

2.

Od utopii do anty-utopii (dystopii) - H.G. Wells, G. Orwell, A. Huxley, S. Lem, P.K.
Dick

W2

3.

Jednostka i bezpieczeństwo: ujęcie późnonowoczesne (Bauman, Giddens)

W1, U1

4.

Cywilizacja III fali - hegemonia informacji (A., H. Toﬄer)

U1, U2

5.

Biopolityka - bioetyka - biotechnologia

U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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6.

Futurystyczne pole walki: technologiczna rewolucja; koncepcja elektronicznego
żołnierza

U1, U2, K1, K2

7.

Przekraczanie granic - perspektywa transhumanistyczna (R. Kurzweil)

U1, U2, K1, K2

8.

Astropolityka - ku kolonizacji (państwa, korporacje, wizjonerzy)

U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie uwzględnia aktywność oraz pisemny esej na wybrany temat z
zakresu zagadnień poruszanych na zajęciach.
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Utopias and anti-utopias
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.2A0.5cd55978717f9.22

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 2, Semestr 4

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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zarys historii pojęć utopii i antyutopii

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

wybrane przykłady literatury utopijnej i antyutopijnej

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

znaczenie myśli utopijnej w kształtowaniu
nowoczesności

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

deﬁniować pojęcia utopii i antyutopii

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

omawiać relacje między pojęciami utopii, antyutopii,
dystopii i ideologii

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

krytycznie analizować teksty źródłowe i komentarze
oraz formułować własne stanowisko

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U05

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji nad możliwościami i ograniczeniami polityki

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do zajęć

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie semantyczno-historyczne: pojęcia utopii, antyutopii, dystopii

W1, U1, U2, K1

2.

Utopizm w myśli starożytnej i średniowiecznej

W1, W2, U3, K1

3.

Narodziny i rozwój utopii wczesnonowożytnych

W1, W2, W3, U3, K1

Sylabusy
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4.

Utopie okresu Oświecenia

W2, W3, U3, K1

5.

Pojęcie postępu a utopizm

W2, W3, U2, U3, K1

6.

Ideologia a utopia

W1, W3, U2, U3, K1

7.

Utopie a ustroje totalitarne

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

8.

Technologia jako utopia i antyutopia

W2, W3, U2, U3, K1

9.

Antyutopie w literaturze dwudziestego wieku

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

10.

Współczesne polityczne dystopie

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obowiązkowy udział w zajęciach; aktywny udział w zajęciach; znajomość
wymaganych tekstów;
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Ethics and International Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.2A0.5cd559b92e482.22

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 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kształcenie umiejętności krytycznego i analitycznego podejście do stosunków międzynarodowych, w tym przede
wszystkim do zasadniczych problemów globalnych współczesnego świata z perspektywy etyki.

C2

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

C3

Analiza przypadków, tzw. case study z wykorzystaniem wybranych teorii etycznych i ich argumentacji.

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 systemy normatywne kształtujące stosunki
międzynarodowe

BNA_K2_W03

zaliczenie pisemne,
raport

W2

Zna główne teorie etyczne i ich zastosowanie
do dziedziny SM

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować SM z perspektywy etyki
międzynarodowej i etyki globalnej.

BNA_K2_U01

zaliczenie pisemne,
raport

U2

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

BNA_K2_U03

zaliczenie pisemne,
raport

U3

Potraﬁ prezentować swoje stanowisko, formułować
argumenty i je uzasadniać w języku angielskim

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

zaliczenie pisemne,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

BNA_K2_K02

raport

K2

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

BNA_K2_K01

zaliczenie pisemne,
raport

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Etyka a polityka. Główne teorie etyczne

W1, W2

2.

Realizm, idealizm, normatywizm w SM.

W1, U1

Sylabusy
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3.

Międzynarodowe prawa człowieka i godność.

W1, U1, U3, K2

4.

Globalne nierówności ekonomiczne i sprawiedliwość globalna.

W2, U1, U2, K2

5.

Etyka stosunków ekonomicznych: globalna czy narodowa odpowiedzialność?

W2, U1, U3, K1

6.

Uchodźcy i etyka imigracji.

W1, U1, K2

7.

Obywatelstwo, granice, suwerenność.

W1, U2, K2

8.

Etyka wojny

W1, W2, U1, U2

9.

Interwencja humanitarna i ograniczenia suwerenności.

W2, U1, K1, K2

10.

Wojna nieregularna i terroryzm.

W1, U1, U3

11.

11. Odpowiedzialność za zmiany klimatyczne i środowisko naturalne

U2, U3, K1, K2

12.

Etyka i przyszłość globalnego zarządzanie

W1, W2, U3

13.

Etyka i zdrowie globalne

W1, U1, U3, K2

14.

Warsztat na temat praw człowieka.

U1, K2

15.

Podsumowanie i dyskusja: wyzwania globalne i przyszłośc wspólnoty
międzynarodowej.

W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Obecność 2. Raport pisemny na wybrany temat 3. Zaliczenie
pisemne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Sylabusy
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Soft Power, Smart Power
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.2A0.605a5d076f3fa.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 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

BNA_K2_W01

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

BNA_K2_K01

prezentacja

K2

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

BNA_K2_K01

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Hard Power, the Cold war paradigm and the post-Cold War paradigm change

W1

2.

Soft power, Smart power, Hard power: a theoretical grasp

W1, U1

3.

Attraction rather than coercion: Types of inﬂuence in world politics

W1, U1, K1, K2

4.

Public diplomacy and soft power

U1

5.

Digital diplomacy

K1

6.

Old and new diplomacy

K1

7.

Soft power and global environment

U1, K2

8.

Law, ideas, culture as an instrument of power

U1, K2

9.

Soft power of diﬀerent countries and territories

U1, K2

10.

The soft power ranking of countries

U1, K2

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

Formy zaliczenia
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość i rozumienie języka angielskiego na poziomie B2.
Znajomość i rozumienie języka angielskiego na poziomie B2.
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Sylabusy
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NATO comprehensive operations planning workshop
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.2A0.605a6c9138d0f.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 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 2, Semestr 4

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 kursu jest przedstawienie oraz przedyskutowanie zaangażowania sił zbrojnych w reagowanie kryzysowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i rozumie genezę i naturę wspó łczesnej strategii
kompleksowego podejścia (comprehensive approach)
NATO

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, aktywność na
zajęciach
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W2

zna i rozumie podejście planistyczne NATO do operacji
militarnych prowadzonych w złożonym środowisku

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, aktywność na
zajęciach

W3

zna i rozumie genezę i naturę doktryny wspó łpracy
cywilno-wojskowej (civil-military cooperation) NATO

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, aktywność na
zajęciach

U1

potraﬁ wykorzystać podstawowe narzędzia procesu
planowania kryzysowego NATO

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

projekt, aktywność na
zajęciach

U2

potraﬁ analizować scenariusze oraz efekty kampanii
militarnych posługując się podstawowymi narzędziami
planowania kryzysowego NATO

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

projekt, aktywność na
zajęciach

U3

potraﬁ zidentyﬁkować implikacje podejścia
kompleksowego we wspó łcześnie stosowanych
strategiach reagowania kryzysowego

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

projekt, aktywność na
zajęciach

BNA_K2_K01

projekt, aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotó w do poszukiwania informacji i krytycznego
podejścia do znalezionych źró deł

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie raportu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przedmiot obejmuje następujące treści: Eﬀects-Based Approach to Operations i
podejście kompleksowe do operacji wspierających pokó j, Dyrektywa Planowania
Kompleksowych Operacji NATO, schematy PMESII i ASCOPE, wspó łpraca cywilnowojskowa NATO, wykorzystanie sił zbrojnych w w wewnętrznym wymiarze
bezpieczeń stwa.

1.

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, aktywność na zajęciach Aktywność na zajęciach i przygotowanie projektu grupowego
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American Government and Politics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.2A0.5cd42cb6cdfb9.22

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 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

177 / 264

W1

student zna ustrój i kompetencje najważniejszych
instytucji politycznych na szczeblu federalnym
i stanowym

BNA_K2_W04

zaliczenie ustne

W2

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

BNA_K2_W04

zaliczenie ustne

W3

student zna uwarunkowania instytucjonalne działania
partii i grup nacisku

BNA_K2_W04

zaliczenie ustne

W4

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

BNA_K2_W04

zaliczenie ustne

U1

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

BNA_K2_U02

zaliczenie ustne

U2

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

BNA_K2_U01

zaliczenie ustne

BNA_K2_K01

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów do samodzielnej krytycznej oceny
trendów zachodzących w polityce USA

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza aktów normatywnych

15

analiza orzecznictwa

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

The Constitution and basic framework of government

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Congress – the institutional perspective: organization and procedure

W1, W2, W4, U1, U2, K1

3.

Congress – the empirical perspective

W4, U1, U2, K1

4.

The Presidency – powers and role

W1, W2, U1, U2, K1

5.

The Presidency – political practice

W4, U1, U2, K1

6.

Judiciary and its political impact

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Administrative state – the headless fourth branch?

W1, W3, W4, U1, U2, K1

8.

Checks and balances – theory and practice

W1, W2, W4, U2, K1

9.

American Federalism

W1, W2, U2, K1

10.

State and local governments

W1, W2, W4, U1, U2, K1

11.

Elections and electoral politics

W1, W3, W4, U1, U2, K1

12.

Parties and interest groups

W3, W4, U1, U2, K1

13.

American foreign policy – institutional framework

W1, W4, U2, K1

14.

National security law and institutions

W1, W4, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
oral examination

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2

Sylabusy
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Correlation between media system and national security
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.2A0.5cd5598cc9dbe.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 bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

180 / 264

W1

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

BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

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

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

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

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się podstawową terminologią z zakresu
bezpieczeństwa narodowego w języku angielskim

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

współpracy z grupą podczas wykonywania prac
zespołowych w trakcie zajęć

BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę

K1

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

BNA_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

rozszerzania swojej wiedzy oraz rozwijania
umiejętności językowych, by móc w pełni korzystać
z literatury anglojęzycznej

BNA_K2_K01

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

przygotowanie do zajęć

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

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

Sylabusy

181 / 264

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Sylabusy

182 / 264

NATO and Transatlantic Security in 21 century
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.2A0.605554d87d317.22

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 bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

C3

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

183 / 264

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe terminy z zakresu bezpieczeństwa
euroatlantyckiego, w tym NATO

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02

raport

W2

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

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

projekt

W3

rolę NATO w systemie bezpieczeństwa
transatlantyckiego

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

projekt, raport

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować główne zagrożenia dla bezpieczeństwa
transatlantyckiego, NATO i jej członków

U2

BNA_K2_U01,
przygotować ustną i pisemną wypowiedź na tematy
BNA_K2_U02,
dotyczące współczesnych aspektów funkcjonowania
BNA_K2_U03,
NATO i wyzwań dla bezpieczeństwa transatlantyckiego
BNA_K2_U05

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

projekt

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

konsultacje

10

przygotowanie ekspertyzy

20

przygotowanie projektu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

184 / 264

1.

Bezpieczeństwo transatlantyckie - podstawowe pojęcia

W1, U1

2.

Wprowadzenie do roli NATO w systemie bezpieczeństwa transatlntyckiego

W1, W3, U1

3.

Ewolucja NATO - ujęcie historyczne (zajęcia 3-4)

W1, W2, U1

4.

Zagrożenia dla NATO - aspekty militarne

W2, W3, U1, U2

5.

Zagrożenia dla NATO - aspekty niemilitarne

W1, W2, W3, U1, U2

6.

Analiza raportów eksperckich - wstęp do przygotowania prac studenckich

W2, W3, U1, U2, K1

7.

symulacja obrad Rady Północnoatlantyckiej (3 spotkania po 2h)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, seminarium, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
projekt, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Notatka informacyjna na zadany temat (50%); Aktywne uczestnictwo w
symulacji na zajęciach (ustne i pisemne)

Wymagania wstępne i dodatkowe
bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Sylabusy

185 / 264

International Relations In the Asia-Paciﬁc
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.2A0.5cd559f607090.22

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 2, 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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

186 / 264

W1

basic issues of international relations in the AsiaPaciﬁc region, as well as their theoretical background

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

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

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

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

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W4

IR participants and current events in the Asia-Paciﬁc
Regio

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

U1

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

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U05,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

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

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U05

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

develop his knowledge and skills in the related area

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

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

187 / 264

1. Course introduction
2-3. Theoretical background
D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 3: A. Acharya, Thinking Theoretically about
Asian IR
M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Application of International Relations Theories in Asia and Africa, Peter Lang Verlag, Berlin 2019: CHAPTER 3: M. Grabowski, T.
Pugacewicz, Ways of Application of Western IR Theories in Asia and Africa.
M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Application of International Relations Theories in Asia and Africa, Peter Lang Verlag, Berlin 2019: CHAPTER 4: M. Grabowski,
International Relations Theory Development in Asia
4. Overview of the history of the region
D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 2 S. Kim, The Evolving Asian System: Three
Transformations
M. Beeson, Regionalism and Globalization in East Asia: Politics, Security, and Economic Development, Palgrave 2014, CHAPTER 2: Northeast Asia and the Weight of
History
5. Political systems in the Asia-Paciﬁc
X. Huang, J. Young, Politics in Paciﬁc Asia: An Introduction, Palgrave 2017: CHAPTER 3: Types of States in Paciﬁc Asia.
W. Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Paciﬁc: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009: CHAPTER 7: W. Case, Democracy and Security
in East Asia.
6. Geography and geopolitics of the region
D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 1: D. Shambaugh, International Relations in
Asia: A Multidimensional Analysis.
S. Pekkanen, J. Ravenhill, R. Foot (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: CHAPTER 37: J. Lind,
Geography and the Security Dilemma in Asia.
7. Economic situation in the Asia-Paciﬁc
W. Ming, The Political Economy of East Asia: Striving for Wealth and Power, CQ Press, Washington 2008. CHAPTER 2: The East Asian National Systems of Political
Economy
M. Grabowski, P. Laidler (eds.), Global Development Policy in the 21st Century: New Challenges, Peter Lang Verlag, Berlin 2018, CHAPTER: M. Grabowski, S. Wycislak: The
Impact of the Asian Economic Crises 1997–1998 and 2008–2009 on Regional Security and Development, on-line:
https://www.academia.edu/40398737/The_Impact_of_the_Asian_Economic_Crises_1997_1998_and_2008_2009_on_Regional_Security_and_Development_co-authored_with
_S%C5%82awomir_Wyci%C5%9Blak_
8. Regional economic integration
M. Beeson, Regionalism and Globalization in East Asia: Politics, Security, and Economic Development, Palgrave 2014, CHAPTER 9: East Asia and the Global Economy
Ch. Dent, East Asian Regionalism, Routledge, New York 2017, 2nd edition, CHAPTER 4: East Asia and Asia-Paciﬁc Trans-Regionalism
9. Demography of the Asia-Paciﬁc
Bertrand J., Laliberte A. (eds.), Multination States in Asia: Accommodation or Resistance, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

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

1.
10-11. Socio-cultural and religious characteristic of the region
S. Pekkanen, J. Ravenhill, R. Foot (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: 33: Kim. D. Reimann.
Environment, Human Security, and Cooperation in Asia
12. Outline of the strategic situation
D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 15: R. Cossa, Security Dynamics in East Asia:
Geopolitics vs. Regional Institutions.
S. Pekkanen, J. Ravenhill, R. Foot (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: CHAPTER 27: M. Taylor
Fravel: Territorial and Maritime Boundary Disputes in Asia
13. The People’s Republic of China – a rising power of the region
D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 6: Ph. Saunders, China’s Role in Asia:
Attractive or Assertive?
S. Pekkanen, J. Ravenhill, R. Foot (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: CHAPTER 20: The Domestic
Context of Chinese Foreign Security Policies;
14. Role of Japan in regional policy since 1945
Shambaugh D., Yahuda M. (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 8: M. Green, Japan’s Role in Asia: A Rising
Regional Power
Pekkanen S., Ravenhill J., Foot R. (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: CHAPTER 8: Japan’s Foreign
Economic Policies; CHAPTER 19: Japan’s Foreign Security Relations and Policies.
15. Korean Peninsula – rising threat and chances for uniﬁcation.
D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 12: S. Snyder, The Korean Peninsula and
Northeast Asian Stability
S. Pekkanen, J. Ravenhill, R. Foot (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: CHAPTER 22: Strong,
Prosperous, or Great? North Korean Foreign and Security Policies; CHAPTER 23: South Korea’s Foreign Relations and Security Policies.
16. United States as crucial factor of regional interactions
D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 4: The United States in Asia: Durable
Leadership.
R. Sutter, The United States and Asia: Regional Dynamics and Twenty-First-Century Relations, Rowman and Littleﬁeld, Lanham 2019: CHAPTER 4: Asia, Obama’s
Rebalance, and the Ascendance of Donald Trump.
17. Secondary powers of the region – India, European Union, Australia and Russia
D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 7: India’s Role in Asia: A Rising Regional
Power, CHAPTER 5: Europe’s Role I Asia: Durable Leadership; CHAPTER 10: Australia’s Choices in the Asian Century
18. Regional organizations (APEC, ASEAN, APT, EAS, ARF, ASEM, SAARC, SCO).
M. Beeson, Institutions of the Asia-Paciﬁc: ASEAN, APEC and Beyond, Routledge, London-New York 2009 CHAPTER 11: The Evolution of East Asian Regionalism
Ch. Dent, East Asian Regionalism, Routledge, New York 2017, 2nd edition: CHAPTER 3: Regionalism in Southeast Asia and Northeast Asia.

Sylabusy

188 / 264

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

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 - 25 000 characters, topic must be
agreed with the lecturer in advance, Chicago Manual Style of citation
applies).

Wymagania wstępne i dodatkowe
class participation obligatory/obecność obowiązkowa

Sylabusy

189 / 264

Les déﬁs de la diplomatie contemporaine
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.2A0.605a6ee33bc34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Francuski

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 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

esej, prezentacja

W2

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

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej, prezentacja

U1

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

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

esej, prezentacja

U2

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

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

esej, prezentacja

K1

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

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

esej, prezentacja

K2

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

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

60

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

W1, W2, U1, K2

1.
La crise du multilatéralisme?: Les organisations internationales en tant que
fondement de la diplomatie mondiale
Les États-Unis: hégémonie et rivalité sur la scène internationale, Quo Vadis
América ?

2.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Stratégies transatlantiques: les États-Unis, l’Europe et l’avenir de l’Occident
Le rôle et l’importance de l’Indo-Paciﬁque dans la rivalité des superpuissances
La Chine: un nouveau leadership dans la gestion mondiale
3.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
L’Inde: puissance „émergente”
La perspective japonaise: trouver l'équilibre des forces entre soft et hard power
L’Union européenne: un acteur mondial ou solitude stratégique

4.

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

W1, W2, U1, U2, K1, K2

L’importance grandissante et l’ambition croissantes de la Russie dans la politique
internationale
5.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
La dynamique des relations entre États-Unis – UE – Chine – Russie et l’impact sur
la securité internationale
La région du golfe Persique: une région stratégique pour le monde? L’engagement
americain et chinois et son impact sur la situation internationale

6.

Le rôle de l’Afrique dans le paysage géopolitique international

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Préparation d'une présentation multimédia (ou d’un essai) sur la politique
étrangère en se basant sur un pays choisi (lors de la session d’examen).
L'étudiant prend part à une discussion pendant les cours.
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Desafíos globales para las próximas décadas
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.2A0.605a6f82b34ca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Hiszpański

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 2, Semestr 4

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna aktualne wyzwania współczesnego świata

BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę
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W2

Student rozumie uwarunkowania i skutki
najważniejszych wyzwań współczesnego świata

BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

U1

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

BNA_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

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

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do zajęć

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
komunikatywna znajomość języka hiszpańskiego

Sylabusy
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Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABPPS.240.5cd55989a4ca5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi cechami, formami organizacyjnymi i strukturami przestępczości
zorganizowanej.

C2

Przedstawienie sposobów i metod prewencji i zapobiegania przestępczości zorganizowanej.

C3

Przedstawienie praktycznych metod i technik zwalczania przestępczości zorganizowanej.

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 pogłębioną wiedzę nt. zjawiska
przestępczości zorganizowanej

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie

W2

Student zna i rozumie rolę, zadania oraz organizację
systemu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości
zorganizowanej

BNA_K2_W04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę
do rozpoznawania i przeciwdziałania przestępczości
zorganizowanej

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie

U2

student potraﬁ zaproponować właściwy sposób
postępowania w odniesieniu do zróżnicowanych form
przestępczości zorganizowanej

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie

BNA_K2_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów do uwzględnienia społecznych,
etycznych i kulturowych aspektów przeciwdziałania
i zwalczania przestępczości zorganizowanej

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

warsztaty

15

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia dotyczące przestępczości zorganizowanej – deﬁnicje prawne i
ujęcia koncepcyjne.

W1, U1

Sylabusy
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2.

Zagrożenia ze strony przestępczości zorganizowanej w ujęciu prawnopolitycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym.

W1, U1, K1

3.

Formy i struktury przestępczości zorganizowanej.

W1, U1

4.

Ewolucja i skutki przestępczości zorganizowanej w Polsce i na świecie.

W1, K1

5.

Prawne regulacje przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w
wymiarze europejskim i ogólnoświatowym (konwencja neapolitańska).

W2, U2

6.

Prawne regulacje przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w
Polsce.

W2, U2

7.

Międzynarodowe instytucje i organy przeciwdziałania i zwalczania przestępczości
zorganizowanej (UNODC, Interpol, Europol, FATF, Egmont).

W2

8.

Instytucje i organy przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w
Polsce.

W2, U2, K1

9.

Wywiad i analiza kryminalna.

W2, U1, U2

10.

Czynności operacyjno-rozpoznawcze.

W2, U2, K1

11.

Czynności dochodzeniowo-śledcze.

W2, U2, K1

12.

Czynności administracyjno-porządkowe.

W2, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

warunki zaliczenia ustali prowadzący

warsztaty

zaliczenie

warunki zaliczenia ustali prowadzący

Sylabusy
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Militarne zarządzanie kryzysowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Zarządzanie kryzysowe

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAZAKS.240.6059ef6daﬀ60.22

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

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 kursu jest przedstawienie oraz przedyskutowanie zaangażowania sił zbrojnych w reagowanie kryzysowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i rozumie genezę i naturę współczesnej strategii
kompleksowego podejścia (comprehensive approach)
NATO

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, aktywność na
zajęciach
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W2

zna i rozumie podejście planistyczne NATO do operacji
militarnych prowadzonych w złożonym środowisku

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, aktywność na
zajęciach

W3

zna i rozumie genezę i naturę doktryny współpracy
cywilno-wojskowej (civil-military cooperation) NATO

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wykorzystać podstawowe narzędzia procesu
planowania kryzysowego NATO

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

projekt, aktywność na
zajęciach

U2

potraﬁ analizować scenariusze oraz efekty kampanii
militarnych posługując się podstawowymi narzędziami
planowania kryzysowego NATO

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

projekt, aktywność na
zajęciach

U3

potraﬁ zidentyﬁkować implikacje podejścia
kompleksowego we współcześnie stosowanych
strategiach reagowania kryzysowego

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

projekt, aktywność na
zajęciach

BNA_K2_K01

projekt, aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do poszukiwania informacji i krytycznego
podejścia do znalezionych źródeł

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

pozyskanie danych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie raportu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot obejmuje następujące treści: Eﬀects-Based Approach to Operations i
podejście kompleksowe do operacji wspierających pokój, Dyrektywa Planowania
Kompleksowych Operacji NATO, schematy PMESII i ASCOPE, współpraca cywilnowojskowa NATO, wykorzystanie sił zbrojnych w w wewnętrznym wymiarze
bezpieczeństwa.

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, aktywność na zajęciach Aktywność na zajęciach i przygotowanie projektu grupowego
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Międzynarodowe ściganie karne – prawo i praktyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABPPS.240.6059f06e107c3.22

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, 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 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

Głównym celem jest zapoznanie studentów z problematyką międzynarodowego ścigania karnego osób
podejrzanych o zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości w kontekście prawnym, a także
przedstawienie konkretnych spraw karnych.

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

Dysponuje wiedzą na temat międzynarodowego
systemu karnego oraz elementarne informacje
z zakresu prawa międzynarodowego karnego

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne

W2

Dysponuje wiedzą w przedmiocie najważniejszych
zbrodni prawa międzynarodowego w XX w.

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zna katalog zbrodni prawa międzynarodowego
i potraﬁ wskazać ich desygnaty

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie pisemne

U2

Potraﬁ zidentyﬁkować przykłady zbrodni prawa
międzynarodowego oraz sprawy karne w tym
kontekście

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie pisemne

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Ma świadomość, że identyﬁkacja zbrodni prawa
międzynarodowego oraz osądzenie osób
odpowiedzialnych za nie jest kluczowe dla procesu
budowania globalnego bezpieczeństwa

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

10

przygotowanie do egzaminu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.Międzynarodowe prawo karne i prawa człowieka – wprowadzenie do
problematyki
2.Międzynarodowy system karny (Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w
Norymberdze, Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu,
Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej
Jugosławii, Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy, Nadzwyczajna Izba Sądu
w Kambodży, Sąd Specjalny dla Sierra Leone)
3.Katalog zbrodni prawa międzynarodowego (zbrodnie wojenne, ludobójstwo,
zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie przeciwko pokojowi, pogwałcenie praw i
zwyczajów wojny, agresja)
4.Zbrodnie ludobójstwa w perspektywie historycznej
5.Wybranie zbrodnie prawa międzynarodowego w Europie w XX w. (II wojna
światowa, państwa byłej Jugosławii)
6.Wybranie zbrodnie prawa międzynarodowego w Azji w XX w. (II wojna światowa,
Sri Lanka, Kambodża, Bangladesz, Wschodni Timor)
7.Wybranie zbrodnie prawa międzynarodowego w Afryce w XX w. (Rwanda,
Darfur, Zimbabwe, Burundi, Somalia)
8.Wybrane sprawy karne (Ante Gotovina, Radovan Karadzic, Jean Pierre Bemba,
Charles Taylor, Hashim Thaci)

1.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny obejmujący test zamknięty oraz odpowiedź na dwa
pytania problemowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami informatycznymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Zarządzanie kryzysowe

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAZAKS.240.6059efae9ba91.22

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 bezpieczeństwie

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zaznajomienie studentów z szeroko pojętą problematyką cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysami
informatycznymi, w tym m. in.: - zarządzaniem sytuacjami krytycznymi w sektorach publicznym i prywatnym, zarządzaniem kryzysami informacyjnymi, - wybranymi aspektami polityki cyberbezpieczeństwa państw
i organizacji międzynarodowych, - rodzajami zagrożeń w cyberprzestrzeni, - teoretycznymi aspektami
cyberbezpieczeństwa, - bezpieczeństwa danych osobowych w erze Big Data, - bezpieczeństwa
teleinformatycznego infrastruktury krytycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

normy prawne oraz reguły zarządzania kryzysowego
w celu rozwiązania konkretnych problemów
bezpieczeństwa

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, prezentacja

W2

relacje między państwami i organizacjami
międzynarodowymi w cyberprzestrzeni

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02

projekt, prezentacja

W3

podstawowe zagrożenia i wyzwania
cyberbezpieczeństwa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wykorzystać zdobytą wiedzę do pogłębionej oceny
problematyki zagrożeń bezpieczeństwa w sytuacjach
kryzysowych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

projekt, prezentacja

U2

zaproponować właściwy sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych wykorzystując stosowne
do sytuacji metody i narzędzia analizy

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

projekt, prezentacja

U3

samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę
i umiejętności w zakresie zarządzania w sytuacjach
kryzysowych

BNA_K2_U07

projekt, prezentacja

U4

podejmować adekwatne działania w związku
z wybranym indywidualnym lub zespołowym trybem
postępowania w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

projekt, prezentacja

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w zespole i przyjmowania różnych ról w zespole
w obliczu sytuacji kryzysowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

analiza problemu

20

analiza aktów normatywnych

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W ramach warsztatów przedstawione zostaną m. in. następujące zagadnienia:
- sytuacja kryzysowa w systemach informatycznych i zarządzaniu sieciami
teleinformatycznymi – czynniki, uwarunkowania i wydarzenia;
- formy zagrożeń bezpieczeństwa informatycznego;
- bezpieczeństwo informacyjne w erze wielkich zbiorów danych;
- zarządzanie informatyczne infrastrukturą krytyczną;
- działania w warunkach walki informacyjnej;
- reagowanie w sytuacji rozprzestrzenienia zjawisk patologicznych i działań
przestępczych za pomocą sieci teleinformatycznych;
- budowanie odporności na zagrożenia atakami cybernetycznymi;
- polityka cyberbezpieczeństwa wybranych państw i organizacji
międzynarodowych;
- bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - w wymiar teleinformatyczny.

1.

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

Szczegółowy konspekt zajęć wraz z aktualną literaturą 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
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena końcowa będzie składała się z ocen cząstkowych: aktywność
projekt, prezentacja podczas zajęć (30 proc.) + prezentacja podczas zajęć (30 proc.) +
projekt zespołowy (40 proc.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Podstawy prawa karnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.240.6059ee9333e30.22

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 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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu polskiego prawa karnego materialnego oraz omówienie
wybranych aspektów prawa karnego procesowego.

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: podstawowe rozwiązania
z zakresu polskiego prawa karnego materialnego
i procesowego przewidziane w obowiązujących
przepisach kodeksowych; stypizowane w kodeksie
karnym czyny zabronione wiążące się z szeroko
rozumianym bezpieczeństwem publicznym;
mechanizmy funkcjonowania organów aktywnych
w obszarze egzekwowania odpowiedzialności karnej;
najważniejsze zasady prawa karnego procesowego
oraz procedury stosowane w razie pociągnięcia
do odpowiedzialności karnej; działanie instytucji prawa
procesowego współpracujących w zakresie ścigania
sprawców przestępstw na poziomie
międzynarodowym.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

egzamin pisemny

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ: analizować i wyjaśniać podstawowe
problemy związane z odpowiedzialnością karną
egzekwowaną na gruncie polskiego prawa karnego;
posługiwać się normami prawa karnego materialnego
w celu przypisania odpowiedzialności za czyny
zabronione związane z bezpieczeństwem publicznym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do: pogłębiania wiedzy w zakresie
polskiego prawa karnego w oparciu o znajomość
podstawowych zasad i mechanizmów przypisywania
odpowiedzialności karnej; uczestnictwa w debacie
na temat kierunków zmian w zakresie polskiego prawa
karnego oraz polityki karnej państwa oraz
formułowania w tym obszarze własnych ocen i opinii.

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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Tematyka wykładu będzie obejmowała podstawowe zagadnienia prawa karnego
materialnego i niektóre elementy prawa karnego procesowego. Zostaną
omówione następujące zagadnienia: podstawowe wiadomości o ustawie karnej;
prawo karne intertemporalne; terytorialny zakres zastosowania ustaw karnych;
pojęcie przestępstwa i typy czynów zabronionych pod groźbą kary; struktura
przestępstwa (formy stadialne przestępstwa: zamiar, przygotowanie, usiłowanie,
dokonanie; formy zjawiskowe przestępstwa: sprawstwo pojedyncze,
współsprawstwo, sprawstwo kierownicze, sprawstwo polecające); niesprawcze
formy współdziałania (podżeganie i pomocnictwo); kontratypy (obrona konieczna,
stan wyższej konieczności); kary i środki karne (m.in. pozbawienie praw
publicznych, zakaz wstępu na imprezę masową, podanie wyroku do publicznej
wiadomości); recydywa; środki probacyjne (warunkowe umorzenie postępowania,
warunkowe zawieszenie wykonania kary; warunkowe zwolnienie z odbycia reszty
kary pozbawienia wolności); środki zabezpieczające; przedawnienie i zatarcie
skazania; charakterystyka wybranych typów czynów zabronionych związanych z
szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym, uregulowanych w części
szczególnej kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz
przestępstwa wojenne; przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej;
przestępstwa przeciwko obronności; przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu
powszechnemu; przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego; przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu);
podstawowe pojęcia z zakresu postępowania karnego; wybrane zasady procesu;
instytucja świadka koronnego; ekstradycja; europejski nakaz aresztowania;
współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pytania testowe i pytania otwarte

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Etyczne aspekty bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.240.6059eee94807c.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
Filozoﬁa, 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 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 etycznymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem i zapewnianiem bezpieczeństwa
w państwie.

C2

Przekazanie wiedzy na temat zastosowania teorii etycznych i rozumowania etycznego do analizy niektórych
aspektów bezpieczeństwa.

C3

Przekazanie umiejętności związanych. praktycznym zastosowaniem rozumowania etycznego w dziedzinie
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

Zna główne teorie etyczne zachodniej ﬁlozoﬁi.

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

egzamin pisemny

W2

Zna specyﬁkę rozumowania etycznego w naukach
społecznych.

BNA_K2_W01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować aspekty bezpieczeństwa z punktu
widzenia etyki.

BNA_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Potraﬁ myśleć krytycznie i samodzielnie identyﬁkować
i analizować problemy etyczne w zakresie
bezpieczeństwa.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U07

egzamin pisemny

U3

Potraﬁ analizować studia przypadku związane z etyką
bezpieczeństwa.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

egzamin pisemny

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do stosowania rozumowania etycznego
w odniesieniu do innych zagadnień bezpieczeństwa
wewnętrznego i międzynarodowego.

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.

Wprowadzenie do etyki bezpieczeństwa. Zaprezentowanie kluczowych pojęć oraz
dylematów etycznych.

W1, W2

2.

Klasyczna teoria bezpieczeństwa w ujęciu ﬁlozofów nowożytnych.

W1, U2

3.

Polskie tradycje ﬁlozoﬁczne w obszarze ﬁlozoﬁi bezpieczeństwa (Stanisław ze
Skarbimierza, Paweł Włodkowic).

W1, U2

4.

Liberalne i nieliberalne koncepcje bezpieczeństwa.

W1, U2, U3, K1

5.

Klasyczna etyka wojny.

W1, W2, U2, K1

Sylabusy
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6.

Współczesna etyka wojny.

W1, U3, K1

7.

Etyczne dylematy interwencji humanitarnych.

W2, U1, U2, U3

8.

Etyka zabijania na wojnie.

W1, U1, K1

9.

Etyka a bezpieczeństwo informacyjne.

W1, W2, U1, U2, U3

10.

Etyka w zarządzaniu bezpieczeństwem.

W2, U1, U3, K1

11.

Etyczne dylematy cyberbezpieczeństwa.

W2, U1, K1

12.

Etyczne podstawy bezpieczeństwa ludzkiego (human security).

W1, U1, U2, U3

13.

Debata oksfordzka.

W1, W2, U1, U2, U3

14.

Etyka a globalne problemy bezpieczeństwa.

W2, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny opisowy w oparciu o problematykę wykładów oraz
zadaną literaturę obowiązkową.
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Technika kryminalistyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.240.6059ef2bb9c65.22

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
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z problematyką wykrywania i wykorzystywania dowodów rzeczowych w postępowaniu
karnym.

C2

Rozumienie kwestii dowodowej jako fundamentu procesu karnego.

C3

Przedstawienie taktyki i techniki jako wzajemnie uzupełniających się działów kryminalistyki.

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 metody i działy techniki kryminalistycznej

BNA_K2_W01

zaliczenie

W2

Student rozumie prawne i etyczne wymiary techniki
kryminalistycznej

BNA_K2_W04

zaliczenie

BNA_K2_U04

zaliczenie

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zabezpieczać ślady na miejscu zdarzeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do prowadzenia współpracy
w zespole interdyscyplinarnym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Badania genetyczne, balistyka, daktyloskopia, fonoskopia, grafologia,
mechanoskopia, osmologia, traseologia

W1, W2, U1, K1

2.

Aspekty prawne, etyczne i proceduralne uzyskiwania, zabezpieczania i
wykorzystania dowodów rzeczowych

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

kolokwium

wykład

zaliczenie

egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

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.WSMBNAS.240.5cd5596b19e78.22

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 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: 30

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_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

prezentacja

W2

Zna relacje religii do prawa pozytywnego w państwie
islamskim

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

prezentacja

W3

Zna podstawowe organizacje terrorystyczne w świecie
islamu

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

prezentacja

Sylabusy
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W4

Zna rolę jaką odgrywa religia w wybranych państwach
muzułmańskich

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

prezentacja

W5

Zna najważniejsze nurty ideologiczne
we współczesnym islamie

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

prezentacja

W6

Zna główne szkoły prawa islamskiego

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

prezentacja

W7

Zna wpływ czynnika fundamentalizmu islamskiego
na stosunki międzynarodowe

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ nazywać poszczególne elementy meczetów

BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

prezentacja

U2

Potraﬁ posługiwać się pojęciami: demokracja islamska, BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
rewolucja islamska, socjalizm islamski,
BNA_K2_U05
fundamentalizm islamski

prezentacja

U3

Potraﬁ zanalizować problem, jakim jest koncepcja
jihadu w islamie

BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

prezentacja

U4

Potraﬁ rozróżnić islam modernistyczny
od fundamentalistycznego

BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

prezentacja

U5

Potraﬁ porównać problemy z integracją
muzułmańskich imigrantów w wybranych państwach
europejskich

BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

prezentacja

U6

Potraﬁ zanalizować problem fundamentalizmu
islamskiego na wybranym przykładzie państwa
muzułmańskiego

BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

prezentacja

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

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

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Eksterminacje narodów - wybrane przypadki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.240.5cd5598cec83d.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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z formami przemocy stosowanymi przeciwko różnym narodom, w tym narodowi polskiemu

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu terminologii prawnej (np. pojęcie ludobójstwa) dotyczącymi eksterminacji grup
narodowych i społecznych

C3

Uświadomienie słuchaczom problematyki oscylującej wokół zagadnienia eksterminacji, w tym między innymi:
niszczenia kultury, istniejących więzi społecznych, eliminacja języka i świadomości narodowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

223 / 264

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna poszczególne wypadki eksterminowania narodów,
plemion, grup religijnych

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

Rozumie znaczenia pojęć eksterminacja, ludobójstwo,
dyskryminacja narodowa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

Cel eksterminacji danego narodu, plemienia, grupy
religijnej

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizować doktryny polityczne odnoszące się
do eksterminacji poszczególnych narodów

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

Interpretować teksty ideologiczne stanowiące
teoretyczną podstawę eksterminacji

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

projekt

U3

Powiązać poszczególne wydarzenia eksterminacyjne
z działalnością konkretnych reżimów politycznych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie projektu

15

analiza źródeł historycznych

10

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.

Formy przemocy stosowane przeciwko poszczególnym narodom i grupom
etnicznym

W1, U1

2.

Historyczno-prawne uwarunkowania zbrodni ludobójstwa

W2, U2

3.

Społeczne, kulturowe i ekonomiczne skutki eksterminacji

W3, U3, K1

Sylabusy
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4.

Przykłady eksterminacji ludności w XX wieku

W1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, metoda eksponująca – pokaz połączony z przeżyciem (zwiedzanie KL Auschwitz)
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt 1/ Czynne uczestnictwo w zajęciach 2/ Przygotowanie projektu

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

Sylabusy
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Zagrożenia demokracji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.240.6059f23669f6e.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
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 z funkcjonowaniem systemów demokratycznych oraz jego dysfunkcjami
wynikającymi z uwarunkowań prawno-instytucjonalnych, ekonomicznych, społecznych czy kulturowych
wpływających na sprawne funkcjonowanie demokracji.

C2

Kurs koncentruje się na uświadomieniu słuchaczom niebezpiecznych tendencji występujących we współczesnym
świecie, stanowiących potencjalne zagrożenie dla demokratycznych systemów (np.wzrost tendencji
autorytarnych, napięć społecznych oraz polaryzacji, radykalizmów czy braku obywatelskiego zaangażowania
w sferze publicznej oraz oddolnej kontroli władzy)

C3

Celem jest również zwrócenie uwagi na umiejętność rozpoznawania zagrożeń, diagnozowania i poszukiwania
możliwych rozwiązań.

Sylabusy

226 / 264

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

determinanty demokratycznych systemów władzy,
różne podejścia teoretyczne i ich praktyczne
egzempliﬁkacje, uwarunkowania społeczno-polityczne
i instytucjonalne oraz potencjalne zagrożenia

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać cechy sprawnie funkcjonującego systemu
demokratycznego oraz potencjalne zagrożenia
i czynniki destabilizujące demokrację

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

prezentacja

U2

wskazać modele niedemokratyczne (autorytaryzmy,
totalitaryzmy) oraz przedstawić ich charakterystykę
poprzez wykazanie cech konstytutywnych

BNA_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

zdiagnozować problemy demokracji, wydać opinię
na temat zagrożeń i znaleźć potencjalne rozwiązanie
problemu

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U07

projekt, prezentacja

K1

rozszerzania wiedzy na temat zagrożeń dotyczących
człowieka i instytucji w obszarze bezpieczeństwa
narodowego państw demokratycznych oraz jej
wykorzystania w praktyce

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03

projekt

K2

rozpoznawania zagrożeń i działań prewencyjnych

BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tradycje demokratyczne, modele, demokracja "sprawna w działaniu" - różne
stanowiska; demokratyzacja (Trzecia fala demokratyzacji a fale "dedemokratyzacji" czy "recesji demokratycznej"

W1, U1, U2, K1

2.

Problemy nowych demokracji z nieustabilizowanym systemem państwa i władzy;
korupcja, nepotyzm, patologia władzy

W1, U3, K1

3.

Deﬁcyt kultury prawnej związany z brakiem tradycji państwa prawa; pojmowanie
zasad państwa prawa czysto deklaratywnie; notoryczne eksperymentowanie w
modelach edukacji prawniczej; nieumiejętność pojmowania racji stanu państwa

W1, U1

4.

Destabilizacja demokracji przez tendencje anarchistyczne; ruchy kontestacyjne zagrożenie czy "wentyl bezpieczeństwa"

W1, U3, K1

5.

Media a demokracja; brak zrozumienia dla granic wolności słowa i granic krytyki;
polityzacja mediów a mediatyzacja polityki, videodemokracja

W1, U3, K1

6.

Destabilizacja demokracji poprzez tendencje neoautorytarne i neototalitarne;
tendencje do mitologizowania i fetyszyzowania historii; tendencje ksenofobiczne;

U2, K1

7.

Nieustabilizowany system bezpieczeństwa socjalnego; kryzysy i sytuacje
nadzwyczajne (pandemia) a stabilność systemów demokratycznych

W1, U3, K1

8.

Dysfunkcje systemów wyborczych; absencja wyborcza; brak systemu wyłaniania
elit intelektualnych; deﬁcyt tradycji i doświadczeń w organizacji życia zbiorowego i W1, U1, K1
społeczeństwa obywatelskiego, dyktatura większości

9.

Terroryzm i zagrożenia w cyberprzestrzeni

W1, U1, K2

10.

Tendencje separatystyczne, "renesans" nacjonalizmów, populizm, demokratyczny
etos a "ubezwłasnowolniony" demos

W1, U3, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w oparciu o projekt, prezentację lub
zaliczenie ustne
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Ochrona osób i mienia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABPPS.280.6059f901b52c6.22

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
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

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
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami ochrony osób i mienia w aspekcie prawnym, organizacyjnym
i praktycznym.

C2

Przedstawienie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie osób i mienia.

C3

Wyjaśnienie organizacji i funkcjonowania podmiotów zaangażowanych w ochronę osób i mienia w środowisku
politycznym i 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

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony
osób i mienia.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

zaliczenie

W2

Posiada usystematyzowaną wiedzę teoretyczną
pozwalającą na kategoryzację podmiotów ochrony
osób i mienia oraz identyﬁkację przypisanych im
czynności.

BNA_K2_W04,
BNA_K2_W06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ zastosować zasady współpracy między
podmiotami ochrony osób i mienia a instytucjami
rządowymi, samorządowymi i publicznymi.

BNA_K2_U01

zaliczenie

U2

Potraﬁ wskazać odpowiednie sposoby działania
podmiotów ochrony osób i mienia adekwatne
do zaistniałej sytuacji.

BNA_K2_U03,
BNA_K2_U06

zaliczenie

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do pracy w zespole kierując się normami
prawnymi i etycznymi obowiązującymi podmioty
ochrony osób i mienia.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia i deﬁnicje dotyczące ochrony osób i mienia.

W1

2.

Rodzaje zagrożeń i źródła ryzyk w ochronie osób, obiektów i terenu.

W2, U2

3.

Prawne regulacje ochrony osób i mienia – ujęcie porównawcze.

W1, U1

4.

Podstawy prawne ochrony osób i mienia w RP w świetle Ustawy z 22 sierpnia 1997
W1, U1, K1
r. o ochronie osób i mienia oraz właściwych rozporządzeń ministerialnych.

Sylabusy
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5.

Formy organizacyjne ochrony osób i mienia.

W2, U1

6.

Obiekty, obszary, urządzenia i konwoje podlegające obowiązkowej ochronie.

W2

7.

Wewnętrzne służby ochrony.

W2, U2

8.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia –
koncesjonowanie usług ochroniarskich.

W2, U2, K1

9.

Licencje pracownika ochrony ﬁzycznej i zabezpieczenia technicznego

W2, U2, K1

10.

Wymagania kwaliﬁkacyjne i uprawnienia pracowników ochrony

W1, U1, K1

11.

Środki techniczne i wyposażenie ochrony ﬁzycznej osób i mienia

W2, K1

12.

Działalność detektywistyczna

W2, U1, K1

13.

Służby porządkowe zabezpieczenia imprez masowych

W2, U1, K1

14.

Nadzór i kontrola nad świadczeniem usług ochrony osób i mienia oraz zakres
odpowiedzialności cywilnej i karnej

W2, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia ustala prowadzący
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Zarządzanie logistyczne w sytuacjach konﬂiktowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Zarządzanie kryzysowe

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAZAKS.280.5cd559859961f.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 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

Poszerzenie wiedzy i kompetencji związanych ze sferą logistyki kryzysowej i wojskowej

C2

Wdrażanie podstawowych umiejętności istotnych w praktyce zarządzania logistycznego, m.in. identyﬁkowania
potrzeb, weryﬁkowania i przetwarzania danych, prognozowania ilościowego niezbędnych zasobów

C3

Uświadomienie złożoności zagadnień towarzyszących procesom (działaniom) logistycznym w sytuacjach
kryzysu/konﬂiktu

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 istotę logistyki i zabezpieczenia
logistycznego w czasie pokoju oraz w sytuacji
kryzysowej/w warunkach konﬂiktu

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02

zaliczenie ustne, projekt,
kazus, prezentacja

W2

Student zna interdyscyplinarny charakter i rozległość
problematyki logistyki wojskowej oraz rozumie
znaczenie wsparcia logistycznego

BNA_K2_W04

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować potrzeby logistyczne
adekwatnie do określonych warunków i proponować
sposoby ich zabezpieczania

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

zaliczenie ustne, projekt,
kazus

U2

Student potraﬁ samodzielnie uzupełniać wiedzę
i doskonalić umiejętności w sferach zarządzania
logistycznego związanych z określoną sytuacją
kryzysową/konﬂiktu

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U07

zaliczenie ustne, projekt

BNA_K2_K02

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznej oceny
i samodzielnego poszerzania posiadanej wiedzy oraz
umiejętności w zakresie zarządzania logistycznego
w sytuacjach konﬂiktowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zarządzanie logistyczne (w sytuacjach konﬂiktu/kryzysu) - istota, uwarunkowania i
W1, K1
procesy

2.

Podmioty, środowisko i cele zarządzania logistycznego

W2, U2, K1

3.

Identyﬁkacja potrzeb i ich zabezpieczenie logistyczne w sytuacji
kryzysowej/konﬂiktu

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Wybrane elementy logistyki kryzysowej i wojskowej: informacja, usługi medyczne,
wybrane aspekty logistyki w operacjach wojskowych itd.

W2, U1, U2, K1

5.

Zarządzanie logistyczne a ochrona dóbr kultury w sytuacji konﬂiktu

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne, projekt, kazus,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obligatoryjne: obecność na zajęciach; wykonanie i
przedstawienie rezultatów prac zleconych przez osobę
prowadzącą (realizowanych indywidualnie lub grupowo);
Fakultatywne: prezentacja tematyczna dotycząca wybranej
sfery zarządzania logistycznego;

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uzyskanie zaliczenia zależne jest od obecności (min. 80%) i aktywności w trakcie zajęć oraz realizacji zadań zlecanych przez
osobę prowadzącą.
W uzasadnionych (np. tokiem nauki) przypadkach wskazane formy zaliczenia mogą być stosowane wybiórczo, jednak
każdorazowo po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym.

Sylabusy
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Planowanie cywilne i ochrona ludności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABPPS.280.6059f9505cb99.22

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 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
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze złożonością procesu planistycznego w systemie zarządzania kryzysowego.

C2

Zapoznanie studentów z rodzajami i strukturą planów w sferze bezpieczeństwa narodowego, zarządzania
kryzysowego i ochrony ludności.

C3

Przygotowanie studentów do praktycznego i samodzielnego opracowania planów związanych z bezpieczeństwem
przedsiębiorstwa, społeczności lokalnych - plany zarzadzania kryzysowego i bezpieczeństwa militarnego państwa
z punktu widzenia administracji cywilnej.

C4

Zapoznanie studentów z unormowaniami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie ochrony ludności.

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 kompetencje podmiotów uczestniczących
w systemie planistycznym.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej, prezentacja

W2

strukturę planów i posiada wiedzę na temat systemu
planistycznego odnoszącego się do różnego rodzaju
sytuacji kryzysowych.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej, prezentacja

W3

unormowania regulujące prawne i instytucje
odpowiedzialne za ochronę ludności.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

sporządzić plan postępowania na sytuacje
niebezpieczna zaistniałą w wyniku powstania różnego
zagrożeń współczesnego świata.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

projekt, prezentacja

U2

ocenić przydatność przewidzianych zadań w systemie
planistycznym w przełożeniu na parktykę.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

esej, prezentacja

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

projekt, esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w zespołach w celu rozwiązania
problemów o charakterze interdyscyplinarnym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

15

analiza problemu

5

konsultacje

5

projektowanie

15

rozwiązywanie zadań problemowych

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólne informacje na temat planowania działań oraz prawne aspekty ochrony
ludności i obrony cywilnej.

W1, W3, K1

2.

Analiza ryzyka podstawa i hierarchizacja zagrożeń podstawa sporządzania planów
działania.

W1, W2, K1

3.

System planistyczny, raporty bezpieczeństwa, jednostki systemu, wspomaganie,
koordynacja działań, kierowanie i dowodzenie w czasie wystąpienia zdarzenia
kryzysowego, menadżer zarządzania kryzysowego, menadżer reagowania
kryzysowego.

W1, W3, U1, U2, K1

4.

Struktura planów zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej, operacyjnoratowniczych, obronnych - przygotowań pozamilitarnych, obrony cywilnej,
ochronnych, ochrony dóbr kultury, zabezpieczenia działań medycznych,
ratowniczo-gaśniczych dla zakładów o podwyższonym ryzyku i zakładów
podległych obowiązkowej ochronie.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie obejmuje całość treści merytorycznych na podstawie: przygotowania projektów - prezentacji problemowo-analitycznej
wybranego zagadnienia związanego z kursem, - punktowanej
projekt, esej, prezentacja każdorazowo aktywności w formie udziału w dyskusji i
argumentowania swojego stanowiska, Zaliczenie obejmuje również
obecność na zajęciach. Do oceny wykorzystuje się standardową
skalę ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza w zakresie struktury i organizacji państwa w ujęciu systemu bezpieczęństwa narodowego.
Ogólna wiedza w zakresie stosowanych pojęć w systemie bezpieczeństwa narodowego.
Wiedza i umiejetności korzystania z różnych źródeł informacji odnoszących się do bezpieczeństwa narodowego, w
tym ochrony ludności.
Umiejętność pracy w grupie.
Umiejętność połsugiwania się komputerem.

Sylabusy
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Zarządzanie i ochrona informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Zarządzanie kryzysowe

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAZAKS.280.6059f8b12dc24.22

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 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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z potrzebą ochrony informacji.

C2

Przedstawienie studentom problematyki związanej z ochroną informacji niejawnych.

C3

Zapoznanie studentów z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych,
organizacją ochrony informacji niejawnych oraz obowiązkami osób funkcjonujących w zakresie ochrony informacji
niejawnych.

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 typu i rodzaje informacji prawnie chronionych.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej

W2

potrzebę stosowania ochrony informacji niejawnych
w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej

W3

reguły klasyﬁkowania informacji niejawnych oraz
podmiotów, które mogą tego dokonać.

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

zaliczenie na ocenę, esej

W4

zasady obiegu i przechowywania dokumentów
z klauzulami tajności.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zarządzać ochroną informacji niejawnych w aspekcie
organizacyjnym, technicznym i osobowym.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

rozpoznać i rozwiązać problemy i w praktycznym
stosowaniu zasad informacji prawnie chronionych.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

esej, zaliczenie

U3

selekcjonować informacje w zakresie wykonywania
zadań w ramach współdziałania instytucjonalnego.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zarządzania posiadanymi informacjami w sposób
zapewniający ich nieuprawnione ujawnienie.

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

esej, zaliczenie

K2

współpracy w zespołach w celu rozwiązania
problemów o charakterze interdyscyplinarnym.

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

15

analiza aktów normatywnych

5

analiza problemu

5

konsultacje

5

projektowanie

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

Przygotowywanie projektów

10

Sylabusy
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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.

Rola informacji w systemie bezpieczeństwa narodowego.

W2, W4, U2, U3, K1

2.

Zasada jawności oraz prawo dostępu do informacji publicznej - pojęcie, formy
dostępu, ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę
informacji niejawnych.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Rodzaje informacji prawnie chronionych w uregulowaniach normatywnych.

W2, W3, U2, K1

4.

Informacja niejawna - pojęcie, klasyﬁkowanie informacji niejawnych, ankieta
bezpieczeństwa oraz podmioty ochrony informacji niejawnej, w tym rola i zadania
ABW i SKW, pełnomocnika informacji niejawnych.

W2, W3, U1, U2, K1

5.

Bezpieczeństwo organizacyjne, techniczne i osobowe informacji niejawnych.

W2, W4, U1, K1

6.

Sposoby ochrony informacji stanowiących tajemnicę państwową oraz
postępowanie w sytuacjach zagrożenia lub w przypadku ich ujawnienia.

W2, W4, U1, U3, K1, K2

7.

Model i system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz jego praktyczne
wdrożenie.

W2, U1, U2, K1

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

ćwiczenia

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na
podstawie: - przygotowania projektów - prezentacji problemowoanalitycznej wybranego zagadnienia związanego z ochrona informacji
projekt, esej, zaliczenie
- punktowanej każdorazowo aktywności w formie udziału w dyskusji i
argumentowaniu swojego stanowiska. - obecność na zajęciach. Do
oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.

zaliczenie na ocenę

Do zaliczenia 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. Zaliczenie 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
Umiejęstność korzystania z różnych źródeł informacji.

Sylabusy
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Ogólne umiejętności odnoszące się do zrozumienia prawa w dziedzinie bezpieczeństwa informacyjnego.
Umiejetność pracy w grupie.
Umiejętność korzystania z komputera.

Sylabusy
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Prawa człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.280.5cac67cf0ced5.22

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 prawne

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
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historycznymi źródłami praw człowieka, a także międzynarodową
ochroną tych praw w systemach uniwersalnym i regionalnym.

C2

Kolejnym celem jest przedstawienie idei państwa prawa oraz krajowego systemu praw człowieka i obywatela,
a także omówienie wybranych praw i wolności ze wskazaniem na przykłady ich łamania lub ograniczania oraz
możliwości 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

Student zna i rozumie zasady chroniące prawa
człowieka na wybranych przykładach i w wybranych
porządkach prawnych oraz instytucjonalne formy ich
ochrony w Polsce oraz wybranych państwach

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie

W2

Student zna i rozumie jakie są historyczne źródła praw
człowieka oraz ma wiedzę o ewolucji tych praw.

BNA_K2_W02

zaliczenie

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

prezentacja, zaliczenie

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować obszary naruszeń praw
człowieka, posiada umiejętność wskazania
na generacje praw człowieka, a także na ich granice
i ograniczenia. Potraﬁ powiązać i uzasadnić relacje
między prawami człowieka, a rządami prawa.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wyrażania potrzeby ochrony
praw człowieka w różnych sytuacjach życiowych, ma
świadomość wagi tych zagadnień w relacjach
międzyludzkich oraz stosunkach międzynarodowych

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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.

Podstawowe pojęcia: godność, generacje praw człowieka oraz ich podział według
Karla Vasaka. Źródła historyczne praw człowieka: antyk, człowiek i jego prawa w
nurcie myśli judeochrześcijańskiej, antropocentryzm prawa rzymskiego, człowiek
w średniowiecznym uniwersalizmie, w epoce Renesansu i Oświecenia. Idee
umowy społecznej oraz klasycy teorii kontraktualizmu (John Locke, Thomas
Hobbes, Samuel Pufendorf ). Zagrożenia praw człowieka w warunkach demokracji.
Alexis de Tocqueville i "tyrania większości"

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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2.

Z dziejów ustawodawstwa praw człowieka: m.in. fundamenty amerykańskiej
konstytucji: Mayﬂower Compact, Deklaracja Praw Wirginii, Deklaracja
Niepodległości Stanów Zjednoczonych, Konstytucja Stanów Zjednoczonych,
Francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela.

W2, U1, K1

3.

Międzynarodowy system ochrony praw człowieka. System ONZ oraz systemy
regionalne: strasburski, Unii Europejskiej oraz systemy pozaeuropejskie. Główne
akty prawne, pakty konwencje i protokoły: Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych,
Europejski Trybunał Praw Człowieka.

W1, U1, K1

4.

Prawa człowieka w wewnętrznym porządku prawnym. Trybunał Konstytucyjny,
Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje pozarządowe, wybrane prawa i
wolności - przykłady naruszeń oraz ochrona: prawo do prywatności, wolność
myśli, sumienia i religii, prawo do sądu i rzetelnego procesu sądowego, wolność
zgromadzeń, zakaz dyskryminacji, przejawy ksenofobii i dyskryminacji ze względu
na pochodzenie etniczne i orientację seksualną.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie prezentacji na
prezentacja, zaliczenie wybrany temat, uprzednie przesłanie konspektu wraz z bibliograﬁą
oraz pozytywne zaliczenie testu wielokrotnego wyboru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Media i polityka informacyjna w sferze bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.280.6059f5d228662.22

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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z państwową polityką informacyjną w sferze bezpieczeństwa.

C2

Wskazanie roli mediów publicznych i prywatnych w obszarze bezpieczeństwa.

C3

Zarysowanie aktualnych wyzwań w zakresie mediów i polityki informacyjnej.

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

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji i ich
związki z problemami bezpieczeństwa,
w szczególności dezinformacją, propagandą,
nieprawdziwymi informacjami oraz zna podstawowe
strategie zapobiegania im.

BNA_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

W2

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu
regulacje prawne odnoszące się do funkcjonowania
mediów w sferze bezpieczeństwa.

BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

BNA_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

BNA_K2_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ krytycznie analizować wiarygodność
źródeł oraz informacji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ zidentyﬁkować problem oraz dokonać
jego weryﬁkacji przy użyciu wiarygodnych źródeł.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Procedury państwowej polityki bezpieczeństwa.

W1, W2, U1, K1

2.

Dezinformacja, propaganda, nieprawdziwe informacje. Metody zwalczania tych
zjawisk na poziomie krajowym i międzynarodowym. Rola Unii Europejskiej.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Wybrane szczegółowe aspekty prawne mediów i polityki informacyjnej w sferze
bezpieczeństwa: konstytucyjna ochrona wolności słowa i jej ograniczenia ze
względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny; dostęp do informacji publicznej
(w tym - dostęp dziennikarzy do informacji publicznej) i jego ograniczenia (m.in.
tajemnica przedsiębiorstwa, ochronią informacji niejawnych oraz o ochrona innych
W1, W2, U1, K1
tajemnic ustawowo chronionych); działalność prasy i dostęp do informacji
publicznej w stanach nadzwyczajnych; obowiązek publikowania komunikatów
urzędowych przez prasę
wybrane przestępstwa przeciwko ochronie informacji; dezinformacja i
propaganda: metody reakcji; aktualne wyzwania.

3.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

prezentacja

obecność na ćwiczeniach oraz prezentacja na
uzgodniony temat

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

zaliczenie ćwiczeń oraz pozytywna ocena z egzaminu
(zaliczenie pisemne lub ustne)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Działania pokojowe i stabilizacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.280.6059f586ae601.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami 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_K2_W01

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2

Posiada wiedzę na temat instytucji i struktur, a także
norm i reguł organizacyjnych kształtujących
współczesne międzynarodowe stosunki polityczne
i militarne

BNA_K2_W02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji
współczesnych zjawisk związanych z politycznymi
i militarnymi aspektami stosunków międzynarodowych

BNA_K2_U01

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2

Posiada podstawową umiejętność rozumienia
i analizowania mechanizmów interwencji, reagowania
kryzysowego i stabilizacji w wymiarze
międzynarodowym

BNA_K2_U02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

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_K2_K03

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K2

Potraﬁ uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę
i umiejętności dotyczące międzynarodowego wymiaru
stosunków politycznych i wojskowych w dalszych
etapach kształcenia

BNA_K2_K01

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Międzynarodowe działania pokojowe i stabilizacyjne – aparat pojęciowy

W1, U1, K1

2.

Uwarunkowania organizacji i prowadzenia międzynarodowych działań pokojowych
i stabilizacyjnych

W1, U1, K1

3.

Konﬂikty zbrojne jako zagrożenia bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym
i narodowym

W1, U1, K1

4.

Rodzaje i sposoby działań pokojowych i stabilizacyjnych

W2, U1, K1

5.

Operacje pokojowe i stabilizacyjne jako środek reagowania kryzysowego

W2, U2, K1

6.

Organizacja wielonarodowych operacji pokojowych i stabilizacyjnych

W2, U2, K1

7.

Sposoby wykonywania zadań w ramach operacji pokojowych i stabilizacyjnych

W2, U1, K1

8.

Zasady użycia siły

W1, U2, K1

9.

Misje i operacje pokojowe - geneza i rozwój

W1, U1, K1

10.

Działania pokojowe w okresie „Zimnej wojny”

W1, U1, K1

11.

Polska w misjach i operacjach pokojowych do 1999 roku

W2, U1, K1

12.

Organizacja i funkcjonowanie operacji pokojowych i stabilizacyjnych pod
auspicjami ONZ w XXI wieku

W2, U2, K1

13.

Organizacja i funkcjonowanie operacji pokojowych i stabilizacyjnych pod
dowództwem NATO

W2, U2, K1

14.

Organizacja i funkcjonowanie operacji pokojowych i stabilizacyjnych pod
przywództwem UE

W2, U2, K1

15.

Perspektywy funkcjonowania i rozwoju międzynarodowych operacji pokojowych i
stabilizacyjnych

W1, U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywne zaliczenie prezentacji przedmiotowej,
pozytywna ocena z ćwiczeń, pozytywne zaliczenie testu
egzaminacyjnego 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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Mniejszości narodowe i religijne - wpływ na politykę i bezpieczeństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.280.6059f631639a2.22

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 4

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 analiza problematyki związanej z mniejszościami narodowymi i religijnymi oraz ich wpływu
na politykę w wybranych państwach świata

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Posiada wiedzę na temat znaczenia mniejszości
narodowych i religijnych we współczesnych państwach
świata

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie pisemne
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W2

Zna miejsce i rolę mniejszości narodowych, religii,
wspólnot religijnych, religijnych ruchów społecznych
i politycznych we współczesnym świecie

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ wskazać i analizować fundamentalistyczne
i ekumeniczne formy obecności religii
we współczesnym świecie

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie pisemne

U2

Zna i potraﬁ scharakteryzować sposoby w jaki
mniejszości narodowe i religijne wywierają wpływ
na politykę w wybranych państwach świata

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie pisemne

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Ma świadomość, że współczesne państwa są
multinarodowe i mniejszości narodowe powinny mieć
wpływ na politykę i bezpieczeństwo państwa

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Mniejszości narodowe – kwestie teoretyczne
2. Religia – kwestie teoretyczne
3. Islam – zarys problematyki
4. Religia a polityka
5. Religia a demokracja
6. Fundamentalizm religijny
7. Mniejszości narodowe i religijne w Niemczech
8. Mniejszości narodowe i religijne we Francji
9. Mniejszości narodowe i religijne w Hiszpanii
10. Mniejszości narodowe i religijne w Szwecji
11, Mniejszości narodowe i religijne w Bośni i Hercegowinie oraz Macedonii
Północnej
12. Mniejszości narodowe i religijne w USA
13. Mniejszości narodowe i religijne w Chinach

1.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny obejmujący test zamknięty oraz odpowiedź na dwa
pytania problemowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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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.WSMBNAS.280.5cd5596e2215e.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 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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

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_K2_W01,
BNA_K2_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_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U07

prezentacja

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania wiedzy, pracy w zespole, ale rozumie
konieczność samodzielnego formułowania pytań,
podejmowania dyskusji na trudne tematy.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie referatu

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

Rozwój żeglugi morskiej
- czynniki wpływające na rozwój żeglugi: uwarunkowania naturalne, techniczne,
gospodarcze, polityczne;
1.

- rodzaje jednostek pływających i ich klasyﬁkacja pod względem przeznaczenia,
napędu, zasięgu;

W1, U1, K1

- od żeglugi przybrzeżnej po oceaniczną: rozwój szlaków handlowych;
- istniejące i czynne obecnie kanały morskie o znaczeniu międzynarodowym;
- wolność żeglugi w świetle prawa morza.

Sylabusy
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Żegluga bałtycka
- charakterystyka Morza Bałtyckiego pod względem ﬁzycznym i geopolitycznym;
- najważniejsze szlaki żeglugowe i mapa najważniejszych portów;
2.

- wejście na Bałtyk przez cieśniny duńskie i ich prawnomiędzynarodowy status;

W1, U1, K1

- status Kanału Kilońskiego;
- wymiana handlowa na Bałtyku.
Miejsce Polski nad Bałtykiem
- zasięg polskiego morza wewnętrznego, terytorialnego i zasięg wyłącznej strefy
ekonomicznej;
- rozstrzygnięcie sporu z Danią o wyznaczenie wyłącznej strefy ekonomicznej;
- polski potencjał morski i najważniejsze porty;
3.

- problemy Zatoki Pomorskiej i torów podejściowych do Świnoujścia;

W1, U1, K1

- wpływ budowy Nord Stream na bezpieczeństwo żeglugi;
- problem żeglugi przez militarne i pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa
morskiego Polski;
- polska wyłączna strefa ekonomiczna.
Morze Czarne i jego komunikacyjne znaczenie
- geopolityka Morza Czarnego;
4.

- wymiana handlowa na Morzu Czarnym;

W1, U1, K1

- tranzytowe znaczenie Morza Czarnego;
- status cieśnin czarnomorskich.
Wybrane aspekty bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego
- podział szelfu między Rumunię i Ukrainę, sprawa Wyspy Węży;
- problem delimitacji Morza Czarnego i Azowskiego po rozpadzie ZSRR;
5.

W1, U1, K1
podział ﬂoty czarnomorskiej po rozpadzie ZSRR i obecność rosyjskiej ﬂoty na
Morzu Czarnym;
- sprawa Cieśniny Kerczeńskiej i Morza Azowskiego;
- nowa sytuacja po aneksji Krymu.
Wybrane problemy Morza Śródziemnego
- charakterystyka ogólna Morza Śródziemnego i jego znaczenia;
- komunikacyjne znaczenia Morza Śródziemnego;

6.

- prawnomiędzynarodowy status Gibraltaru;

W1, U1, K1

- spór brytyjsko-hiszpański o Gibraltar;
- spór Słowenii i Chorwacji o Zatokę Piran.
- Morze Śródziemne jako wrota migracji do Europy.

Sylabusy
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Kanał Sueski i jego komunikacyjne znaczenie
- powstanie kanału sueskiego, charakterystyka jego znaczenia i ewolucja jego
prawnomiędzynarodowego statusu do chwili uzyskania niepodległości przez Egipt;
7.

- nacjonalizacja kanału sueskiego, jego skutki prawnomiędzynarodwe i polityczne;

W1, U1, K1

- bezpieczeństwo żeglugi w okresie konﬂiktów izraelsko-arabskich;
- problem cieśniny Tiran.
Zatoka Perska i jej znaczenie
- charakterystyka regionu;
8.

- komunikacyjne znaczenie Zatoki Perskiej;

W1, U1, K1

- bezpieczeństwo żeglugi w okresie wojny iracko-irańskiej 1980-1988;
- problem bezpieczeństwa żeglugi w okresie wojen z Irakiem;
- współczesna rola i cele Iranu w regionie.
Bezpieczeństwo żeglugi przez Morze Południowochińskie. Kanał Panamski i jego
znaczenie
- powstanie Kanału Panamskiego;
9.

- ewolucja parwnomiędzynarodowego statusu Kanału Panamskiego;

W1, U1, K1

- bezpieczeństwo drogi morskiej przez Morze Południowochińskie (Cieśnina
Malakka – Cieśnina Tajwańska a istniejące tam konﬂikty.
Wypadki na morzu oraz zagrożenia aktami piractwa i terroryzmu 24 V.
- operacje SAR;
- piractwo i korsarstwo;
10.

- przyczyny współczesnego piractwa;

W1, U1, K1

- najbardziej zagrożone regiony.
- akty terroryzmu.
Rzeki jako drogi wodne na przykładzie europejskich rzek
- znaczenie rzeki jako drogi wodnej;
11.

- problem wolności żeglugi po rzekach międzynarodowych;

W1, U1, K1

- próby kodyﬁkacji prawa rzecznego (klauzule rzeczne traktatów pokojowych po
pierwszej wojnie światowej; konferencja barcelońska i jej postanowienia);
- obecne rozwiązania na terenie Unii Europejskiej.
Organizacja żeglugi na Renie i Dunaju
- komunikacyjne znaczenie obu rzek;
12.

- powstanie Kanału Europejskiego (Ren-Men-Dunaj).

W1, U1, K1

- międzynarodowe konwencje regulujące żeglugę na Renie i Dunaju.
- strategia UE dla regionu naddunajskiego.

Sylabusy
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Polskie rzeki, jako potencjalne drogi wodne
- charakterystyka Odry i Wisły;

13.

W1, U1, K1

- polskie drogi wodne na mapie europejskich korytarzy transportowych;
- planowane kanały i połączenia wodne.

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

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wystąpienie z samodzielnie opracowaną prezentacją lub referatem;
przedstawienie odpowiedzi na zadane pytania; aktywność w dyskusji,
umiejętność formułowania pytań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecnosć na zajęciach

Sylabusy
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Problematyka bezpieczeństwa w programach polskich partii politycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.280.6059f6d92b496.22

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 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

Zapoznanie studentów z różnymi aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w programach
polskich partii politycznych, a także ich ewolucją po 1989 r. pod wpływem zmieniającego się środowiska
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

podstawowe pojęcia związane z tematyką modułu
(m.in. program polityczny, program wyborczy,
strategia polityczna, bezpieczeństwo wewnętrzne,
bezpieczeństwo zewnętrzne)

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

główne partie polityczne będące częścią systemu
politycznego Polski po 1989 r.

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W3

założenia ideowo-programowe poszczególnych
polskich partii politycznych

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować podstawowe teksty programowe
poszczególnych polskich partii politycznych

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

prawidłowo interpretować zjawiska społecznopolityczne, uwarunkowania bezpieczeństwa
międzynarodowego i narodowego wpływające
na postulaty polityczne polskich partii

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

prognozować zmiany programów polskich partii
politycznych, biorąc pod uwagę strategię
bezpieczeństwa narodowego RP

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

K1

podjęcia rzeczowej dyskusji na tematy związane
z problematyką bezpieczeństwa w programach
polskich partii politycznych, argumentowania swojego
stanowiska oraz uznawania różnych punktów widzenia

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

K2

aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym jako
obywatel posiadający pogłębioną wiedzą na temat
problematyki bezpieczeństwa ujętej w programach
polskich partii politycznych

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

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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1.

Wprowadzenie do tematyki. Podstawowe pojęcia związane z treścią modułu:
program wyborczy, strategia polityczna, bezpieczeństwo wewnętrzne,
bezpieczeństwo zewnętrzne itd.

W1, K2

2.

Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na
bezpieczeństwo Polski po 1989 r.

W3, U2, K1, K2

3.

System partyjny i wybory w Polsce w latach 1989-1999. Wybrane zagadnienia
bezpieczeństwa w programach polskich partii politycznych w okresie 1989-1999

W2, W3, U1, U2, K1, K2

4.

Problematyka bezpieczeństwa w programie partii „Prawo i Sprawiedliwość” (PiS)

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

5.

Problematyka bezpieczeństwa w programie partii „Platforma Obywatelska” (PO)

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

6.

Problematyka bezpieczeństwa w programie partii „Polskie Stronnictwo Ludowe”
(PSL)

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

7.

Problematyka bezpieczeństwa w programie partii „Sojusz Lewicy
Demokratycznej/Nowa Lewica”

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

8.

Problematyka bezpieczeństwa w programie partii „Zieloni”

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

9.

Problematyka bezpieczeństwa w programie partii „Solidarna Polska”

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

10.

Problematyka bezpieczeństwa w programie Konfederacji Wolność i Niepodległość

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

11.

Problematyka bezpieczeństwa w programach pozostałych polskich partii
politycznych (m.in. Polskiej Partii Socjalistycznej, Unii Pracy), w tym partii
zarejestrowanych w latach 2015-2021 (m.in. Wiosny, K’15, Porozumienia)

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

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w dyskusjach na zajęciach, argumentowanie
swojego stanowiska. Wykonanie w grupie projektu
polegającego na przeanalizowaniu programu wybranej polskiej
partii politycznej pod kątem podejścia partii do różnych
aspektów bezpieczeństwa oraz zaprezentowanie na zajęciach
wyników analizy
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Straże w systemie bezpieczeństwa RP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.280.5cd55975748fc.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
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: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest dokonanie kompleksowej charakterystyki wybranych formacji policyjnych należących
do systemu bezpieczeństwa Polski. Przedmiotem zajęć będą formacje odgrywające istotną rolę w zapewnianiu
bezpieczeństwa państwa, które mogą zostać zaliczone do grupy straży niezależnie od aktualnie stosowanej
nazwy. Podstawowe cele zajęć obejmują: - zdobycie podstawowej wiedzy o wybranych formacjach policyjnych
(strażach) należących do systemu bezpieczeństwa Polski - zdobycie podstawowych umiejętności zdobywania
danych i informacji oraz ich analizowania oraz przekazywania dotyczących wybranych formacji policyjnych
(straży) należących do systemu bezpieczeństwa Polski - rozwijanie kompetencji społecznych poprzez współpracę
w grupie oraz doskonalenie procesu komunikacji

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

pozycję prawną, zadania, sposób działania policji
administracyjnych w systemie bezpieczeństwa
państwa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

zaliczenie ustne

W2

pojęcie służb, inspekcji i straży w polskim porządku
prawnym

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

zaliczenie ustne

W3

różnice między instytucjami zaliczonymi do grupy
straży a służbami i inspekcjami

BNA_K2_W04

zaliczenie ustne

W4

podstawy prawne, zasady organizacji i działania,
zadania i praktykę funkcjonowania straży w systemie
bezpieczeństwa Polski

BNA_K2_W04

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizować akty prawne dotyczące straży

BNA_K2_U01

projekt, prezentacja

U2

zdobywać dane oraz informacje dotyczące straży oraz
przeprowadzać ich analizę

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

projekt, prezentacja

U3

przedstawiać wyniki prowadzonych analiz w formie
prezentacji oraz wystąpień ustnych

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia pracy w instytucjach wykonujących zadania
w obszarze bezpieczeństwa państwa

BNA_K2_K03

projekt, prezentacja

K2

rozszerzać oraz aktualizować swoją wiedzę dotyczącą
straży

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

10

analiza problemu

10

badania terenowe

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie projektu

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.

Policje administracyjne w systemie bezpieczeństwa państwa

W1

2.

Pojęcie służb, inspekcji i straży. Podobieństwa i różnice między służbami,
inspekcjami i strażami.

W2, W3, W4

3.

Struktura, sposób działania i zatrudnienie w strażach

W2, W3, W4

4.

Analiza wybranych straży działających w systemie bezpieczeństwa Polski
obejmująca: straże gminne (miejskie),Straż Ochrony Kolei, Państwową Straż
Łowiecką, Straże Parków Narodowych, Państwową Straż Rybacką, Służbę Leśną i
Straż Leśną, Służbę Więzienną, straże ochrony lotnisk.

U1, U2, U3, K1, K2

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie zajęć obejmuje: - udział w dyskusjach problemowych
dotyczących zagadnień ogólnych związanych dotyczących formacji
policyjnych (straży) prowadzonych na podstawie zadanych lektur; przygotowanie projektu zespołowego (przedstawienie go podczas
zajęć oraz oddanie w formie pisemnej prowadzącemu); - udział w
dyskusjach problemowych w ramach omawiania projektów
przygotowanych przez zespoły. Każdy projekt przygotowywany jest
przez zespół (2 – 3 osobowy) i obejmuje m.in. 1. Zarys historii i genezę
straży; 2. Podstawy prawne działania straży; 3. Zadania straży; 4.
Formy prawne realizacji zadań, 5. Usytuowanie w strukturze
administracji publicznej; 6.Strukturę organizacyjną; 7. System
kierowania (dowodzenia); 8.Status funkcjonariuszy i stan zatrudnienia;
9.Statystyki i wyniki działalności (o ile są dostępne); 10. Praktyczne
przykłady działalności; 11. Postulaty i zalecenia na przyszłość. 12.
Problemy do dyskusji w ramach zajęć. 13. Pytania kontrolne do grupy
(od 5 do 7).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Program studiów

Wydział:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek:

bezpieczeństwo narodowe

Poziom kształcenia:

drugiego stopnia

Forma kształcenia:

studia niestacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

bezpieczeństwo narodowe

Poziom:

drugiego 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 53%
Nauki o bezpieczeństwie

44%

Nauki prawne

2%

Filozoﬁa

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Bezpieczeństwo narodowe drugiego 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.
Szczególnie istotne wydają się różnice w stosunku do pokrewnej specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe prowadzonej
na kierunku stosunki międzynarodowe. Różnice dotyczą dwóch, przede wszystkim, kwestii: po pierwsze, program studiów dla
kierunku bezpieczeństwo narodowe, orientuje się głównie na wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa, kładąc duży nacisk na
funkcjonowanie państwowego i publicznego systemu bezpieczeństwa w Polsce. Po drugie, program studiów na kierunku
bezpieczeństwo narodowe zawiera elementy pozwalające na ukształtowanie umiejętności związanych z zarządzaniem
sytuacjami kryzysowymi na poziomie bezpieczeństwa Polski.
Ponadto 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 najważniejsze
założenia stanowią zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia dzięki zastosowaniu atrakcyjnych metod nauczania,
dostosowujących proces dydaktyczny do wymogów PRK, a także uwzględnienie w procesie dydaktycznym zasady
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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 zgodnych z charakterystykami drugiego stopnia na poziomie 7 PRK.
Dążenie Uniwersytetu Jagiellońskiego do stałego podnoszenia jakości kształcenia oraz dostosowanie programów studiów do
potrzeb rynku pracy znajdują swe odzwierciedlenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe w ścisłej współpracy z
interesariuszami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych warsztatów i praktycznych części programu studiów.

Cele kształcenia
przekazanie pogłębionej 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 pogłębionej 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 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 w 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,
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- 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 drugiego stopnia oraz efekty uczenia się w tym zakresie na studiach niestacjonarnych.
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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.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0388

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
W ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe, studenci mają możliwość proﬁlowania kształcenia w ramach kursów
fakultatywnych stanowiących uzupełenienie procesu uczenia się na podstawie przedmiotów obligatoryjnych.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

122

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

106

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

68

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

2.5

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 675

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

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_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i teorie wyjaśniające złożone
zależności między kluczowymi zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego i
P7S_WG
międzynarodowego, a także posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o
bezpieczeństwie oraz pokrewnych dyscyplin w obszarze nauk społecznych

BNA_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu historyczną ewolucję i główne
tendencje rozwojowe nauk o bezpieczeństwie i dyscyplin pokrewnych w obszarze
nauk społecznych

P7S_WG

BNA_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji i ich związki z problemami bezpieczeństwa

P7S_WK

BNA_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu normy i reguły prawne,
organizacyjne i etyczne odnoszące się do struktur i instytucji bezpieczeństwa oraz
zarządzania w sytuacjach kryzysu i konﬂiktu

P7S_WK

BNA_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu uwarunkowania wzorców i postaw w
zakresie bezpieczeństwa człowieka, w szczególności obejmujące podstawowe pojęcia
i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej

P7S_WK

BNA_K2_W06

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawowe zasady tworzenia i
rozwoju różnych form przedsiębiorczości

P7S_WK

Kod

Treść

PRK

BNA_K2_U01

Absolwent potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania problemów, ich
analizy i interpretacji, stawiania i testowania hipotez prowadzących do
innowacyjnego rozwiązywania postawionych problemów z zakresu bezpieczeństwa

P7S_UW

BNA_K2_U02

Absolwent potraﬁ umiejętnie selekcjonować i wykorzystywać źródła oraz informacje,
dokonywać ich syntezy, twórczej interpretacji, krytycznej analizy oraz właściwej
prezentacji efektów tych działań

P7S_UW

BNA_K2_U03

Absolwent potraﬁ umiejętnie zastosować metodologię pracy naukowej, dobierać,
przystosowywać oraz wykorzystywać właściwe metody i narzędzia, w tym
technologie informacyjno-telekomunikacyjne

P7S_UW

BNA_K2_U04

Absolwent potraﬁ komunikować się ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców przy
użyciu specjalistycznej terminologii właściwej dla nauk o bezpieczeństwie oraz brać
udział w specjalistycznej debacie dotyczącej problematyki bezpieczeństwa

P7S_UK

BNA_K2_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

P7S_UK

BNA_K2_U06

Absolwent potraﬁ kierować pracą zespołu oraz współdziałać z innymi osobami,
podejmując wiodącą rolę, w ramach prac zespołowych o charakterze
interdyscyplinarnym

P7S_UO

BNA_K2_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować i realizować własny rozwój i uczenie się
przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie

P7S_UU

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

BNA_K2_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści,
kierując się przy tym koniecznością stałego i samodzielnego jej uzupełniania, a także
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

P7S_KK

BNA_K2_K02

Absolwent jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz jest świadom konieczności zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

P7S_KK

BNA_K2_K03

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym
na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, inspirowania i organizowania działań
na rzecz interesu publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P7S_KO

BNA_K2_K04

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról w sferze bezpieczeństwa, z
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku,
podtrzymywania etosu, a także przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

P7S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Student w przeciągu I roku ma obowiązek zrealizować wszystkie przedmioty obligatoryjne oraz wybrać 6 przedmiotów
fakultatywnych: 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.
Student w przeciągu II roku ma obowiązek zrealizować następujące przedmioty: Bezpieczeństwo globalne, Regionalizacja i
instytucjonalizacja bezpieczeństwa, 2 z 6 przedmiotów obligatoryjnych z grupy "Zagrożenia bezpieczeństwa" 6 przedmiotów
fakultatywnych: 2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone
zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Socjologia i psychologia bezpieczeństwa

18

3,0

egzamin

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Filozoﬁa i etyka bezpieczeństwa

27

5,0

egzamin

O

Metodologia badań nad bezpieczeństwem

18

4,0

zaliczenie

O

Zarządzanie bezpieczeństwem

18

3,0

egzamin

O

Język obcy

18

2,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie

18

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Bezpieczeństwo państwa – wyzwania i zagrożenia

18

3,0

egzamin

F

Prawo a bezpieczeństwo publiczne

18

3,0

egzamin

F

Myśl strategiczna od Sun Tzu do Arona

18

3,0

zaliczenie

F

Wymiar technologiczny współczesnego bezpieczeństwa

18

3,0

zaliczenie

F

Bieżące problemy bezpieczeństwa

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych I

18

3,0

zaliczenie

How to understand foreign texts – practicing reading skills

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rola dyplomacji wielostronnej w rozwiązywaniu konﬂiktów

18

3,0

zaliczenie

F

Francja w sytuacjach zagrożenia

18

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z
interesariuszami zewnętrznymi

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

System bezpieczeństwa RP

27

4,0

egzamin

O

Krajowy system zarządzania kryzysowego

18

2,0

zaliczenie

O

Podstawy prawa karnego w Polsce

18

3,0

egzamin

O

Przedmiot

F

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Bezpieczeństwo ekonomiczne i ﬁnansowe RP

27

4,0

egzamin

Bezpieczeństwo lokalne

9

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Prywatyzacja bezpieczeństwa w RP

9

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy

18

2,0

egzamin

Seminarium magisterskie

18

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Bezpieczeństwo obrotu prawnego

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawa człowieka – dzieje idei, ochrona

18

3,0

egzamin

F

Strategiczne problemy współczesnego świata arabskiego

18

3,0

egzamin

F

Polityka bezpieczeństwa USA. Formowanie, zasady i realizacja

18

3,0

egzamin

F

Siły zbrojne we współczesnym świecie

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa
wewnętrznego i międzynarodowego

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego

18

3,0

zaliczenie

F

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych II

18

3,0

zaliczenie

F

Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej

18

3,0

zaliczenie

F

Służby porządku publicznego w Europie

18

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Bezpieczeństwo globalne

18

3,0

egzamin

O

Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa

36

6,0

egzamin

O

Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z
interesariuszami zewnętrznymi

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium magisterskie

18

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

American Foreign and Security Policy in the Asia-Paciﬁc

18

5,0

egzamin

F

Military Interventions

18

5,0

egzamin

F

Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego

18

3,0

zaliczenie

F

Jednostki i operacje antyterrorystyczne na świecie

18

3,0

zaliczenie

F

Podstawy kryminologii

18

3,0

zaliczenie

F

Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

18

3,0

zaliczenie

F

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa

18

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

O

O

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nieformalne organizacje i subkultury a zagrożenia społeczne

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa narodowego

18

3,0

zaliczenie

Academic English

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z
interesariuszami zewnętrznymi

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

grupa zajęć fakultatywnych (w ramach modułu Bezpieczeństwo
globalne i regionalne)

F

O

Zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce

18

3,0

zaliczenie

F

Zagrożenia bezpieczeństwa na Bałkanach

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Azji wschodniej i Pacyﬁku

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zagrożenia bezpieczeństwa w Azji Południowej i Środkowej

18

3,0

zaliczenie

Zagrożenia bezpieczeństwa na Kaukazie

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zagrożenia bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej

18

3,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Sztuka i praktyka negocjacji

18

3,0

egzamin

Zarządzanie kryzysami politycznymi

9

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zarządzanie kryzysami społecznymi

9

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zarządzanie kryzysami militarnymi

9

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Psychologia stosowana w sytuacjach kryzysowych

9

2,0

zaliczenie

Zarządzanie kryzysami informatycznymi

9

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zarządzanie logistyczne w sytuacjach konﬂiktowych

9

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium magisterskie

18

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych

18

3,0

egzamin

F

Soft Power and Post Cold War Paradigm Change

18

5,0

egzamin

F

Ruchy separatystyczne na świecie

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

F

F

Semestr 4
Przedmiot

Plany studiów

O

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa

18

3,0

zaliczenie

F

Polski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

18

3,0

zaliczenie

F

Correlation between media system and national security

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eksterminacje narodów - wybrane przypadki

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Warsztat wykorzystywania otwartych źródeł informacji w analizie
polityki zagranicznej państwa w aspekcie bezpieczeństwa
narodowego

18

3,0

zaliczenie

Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z
interesariuszami zewnętrznymi

18

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Socjologia i psychologia bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd55981191e7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat psychologicznych i socjologicznych
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 podstawowe wyzwania i zagrożenia
bezpieczeństwa z punktu widzenia koncepcji
społeczeństwa ryzyka, społeczeństwa sieci i późnej
nowoczesność.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

egzamin pisemny

W2

Zna psychologiczne koncepcje potrzeby
bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa,
bezpieczeństwa jako wartości oraz związku między
bezpieczeństwem a lękiem.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W05

egzamin pisemny

W3

Zna podstawowe teorie zachowań prospołecznych
i zachowań antyspołecznych.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W05

egzamin pisemny

W4

Zna psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania
konﬂiktów.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posługuje się podstawowymi pojęciami socjologii
i psychologii w zakresie interpretacji bezpieczeństwa
narodowego.

BNA_K2_U02

egzamin pisemny

U2

Analizuje przyczyny zachowań agresywnych i wrogich
z zastosowaniem teorii psychologicznych
i socjologicznych.

BNA_K2_U02

egzamin pisemny

U3

Analizuje konﬂikty pod kątem ich uwarunkowań oraz
możliwości rozwiązania.

BNA_K2_U02

egzamin pisemny

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest świadomy konieczności dalszego kształcenia
w zakresie psychologii i socjologii bezpieczeństwa.

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

42

przygotowanie do egzaminu

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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1.

Wprowadzanie do socjologii bezpieczeństwa, geneza i pole badawcze socjologii
bezpieczeństwa, wizje epoki niebezpiecznej – społeczeństwo ryzyka,
społeczeństwo sieci, późna nowoczesność, człowiek wobec niebezpieczeństw
współczesności.

W1, U1, K1

2.

Socjologiczne regulatory poczucia bezpieczeństwa: normy i wartości społeczne,
zaufanie społeczne i konsekwencje ufności.

W1, W3, U1, K1

3.

Wprowadzenie do psychologii bezpieczeństwa, potrzeba bezpieczeństwa,
poczucie bezpieczeństwa i jego rozwój, bezpieczeństwo jako wartość w modelu
kołowym Shaloma H. Schwartza.

W2, U1, K1

4.

Bezpieczeństwo a lęk i strach, lęk w perspektywie neoewolucyjnej, behawioralnej,
poznawczej, psychoanalitycznej, teorie spiskowe jako społeczny wyraz lęku.

W2, U1, K1

5.

Psychologiczne regulatory poczucia bezpieczeństwa: zachowania prospołczne,
teorie norm, empatia, altruizm, posłuszeństwo, konformizm.

W3, U1, U2, K1

6.

Zachowania antyspołeczne: perspektywa neoewolucyjna, teoria frustracji-agresji,
społeczna teoria uczenia się, osobowość antyspołeczna, przemoc i jej
uzasadnianie.

W3, U1, U2, K1

7.

Uwarunkowania zachowań agresywnych i wrogich: dyspozycyjne i sytuacyjne
teorie wrogości międzygrupowej.

W3, U1, U2, K1

8.

Przejawy agresji i wrogości: stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja.

W3, U1, U2, K1

9.

Socjologia i psychologia konﬂiktów społecznych, teoria konﬂiktów
nierozwiązywanych.

W3, U1, U2, K1

10.

Psychologiczne aspekty konﬂiktów o wysokiej intensywności: psychologia
konﬂiktów zbrojnych, dehumanizacja pola walki, psychologia przemocy i
dehumanizacja w sytuacji ludobójstwa, politobójstwa, masowych mordów,
masakr, tortur.

W3, W4, U1, U2, K1

11.

Psychologia i socjologia terroryzmu.

W3, W4, U1, K1

12.

Wybrane socjologiczne determinanty konﬂiktów społecznych: nierówności
społeczne, polityczne, ekonomiczne, marginalizacja i wykluczenie, patologie
społeczne.

W3, W4, U1, U2, K1

13.

Rozwiązywanie konﬂiktów społecznych: hipoteza kontaktu, model wspólnej
tożsamości grupowej.

W4, U1, U3, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin składa się z trzech części (testu wyboru, testu uzupełnień oraz
eseju problemowego), równych, co do punktacji. Czas trwania egzaminu: 2
godz. lekcyjne. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Filozoﬁa i etyka bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd559814075d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa, 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
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

ewolucję koncepcji bezpieczeństwa oraz najważniejsze
etyczne dylematy związane z tym zagadnieniem.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

W2

analizować antropologiczne, epistemologiczne,
etyczne i historiozoﬁczne założenia podstawowych
nurtów myśli politycznej, zwłaszcza związane
z podejściem liberalnym i republikańskim.

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

prawidłowo identyﬁkować i rozstrzygać dylematy
etyczne związane z zagadnieniami bezpieczeństwa
jednostki i wspólnoty politycznej

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów kreatywnie podchodzić
do wskazywania zagadnień etycznych związanych
z problemami bezpieczeństwa tak
jednostek/obywateli, jak i państw

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

9

przygotowanie do egzaminu

78

przygotowanie do ćwiczeń

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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. Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi bezpieczeństwa. Zaprezentowanie kluczowych pojęć
oraz dylematów etycznych.
2. Klasyczna teoria bezpieczeństwa w ujęciu ﬁlozofów starożytnych (Platon,
Arystoteles, stoicy).
3. Chrześcijańska ﬁlozoﬁa bezpieczeństwa (św. Augustyn, św. Tomasz).
4. Polskie tradycje ﬁlozoﬁczne w obszarze ﬁlozoﬁi bezpieczeństwa (Stanisław ze
Skarbimierza, Paweł Włodkowic).
5. Realistyczna koncepcja Niccolò Machiavellego.
6. Renesansowe wizje idealnego państwa.
7. Pesymizm antropologiczny Thomasa Hobbesa; w kierunku reﬂeksji dotyczącej
nowożytnego państwa.
8. Bezpieczeństwo jednostki a jej wolność: podejścia republikańskie i liberalne.
9. Liberalne koncepcje bezpieczeństwa (John Locke).
10. Jean-Jacques Rousseau i ﬁlozoﬁa demokratyczno-republikańska XVIII w.
11. Projekt wieczystego pokoju Immanuela Kanta.
12. W poszukiwaniu powszechnie akceptowanego ładu normatywnego.
13. Filozoﬁa bezpieczeństwa w nauce społecznej Kościoła.
14. Filozoﬁa bezpieczeństwa społeczeństw wielokulturowych.
15. Demokracja agregacyjna, deliberatywna czy agoniczna? Zagrożenia dla
bezpieczeństwa wolnej jednostki?

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo: 1/ egzamin obejmujący
całość treści merytorycznych modułu, na które składają się: - treści
przekazywane w trakcie wykładów, - treści przedstawiane w trakcie
ćwiczeń, wiedza uzyskana dzięki samodzielnemu studiowaniu zalecanej
literatury. Egzamin składa się z dwóch części (test wyboru i esej
problemowy), różnie punktowanych (za prawidłowe odpowiedzi na pytania
testowe 1 pkt, za esej do 5 pkt.). Czas trwania egzaminu: 45 minut.
Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych. 2/ Do egzaminu dopuszczane są tylko osoby, które
uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.

ćwiczenia

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Egzamin z ﬁlozoﬁi

Sylabusy
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Metodologia badań nad bezpieczeństwem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd5598167cﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie studenta do zagadnień przeprowadzania badań nad stanem bezpieczeństwa
narodowego. Podczas zajęć poruszane są zagadnienia dotyczące podstaw wiedzy naukowej oraz prowadzenia
badań naukowych. Celem kursu jest także przedstawienie najważniejszych metod i technik badawczych
służących do badania stanu bezpieczeństwa. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kilka podstawowych
metod: obserwację, analizę dokumentów, badania opinii publicznej, badania ewaluacyjne, analizę dyskursu etc

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

podstawy prowadzenia badań empirycznych oraz
istotę procesu badawczego

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02

zaliczenie pisemne

W2

różne etapy procesu badawczego, rozumie różnice
pomiędzy nimi

BNA_K2_W01

zaliczenie pisemne

W3

różnicę pomiędzy najważniejszymi paradygmatami
oraz metodami prowadzenia badań empirycznych
w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem nauk o bezpieczeństwie

BNA_K2_W01

zaliczenie pisemne

W4

istotę badań empirycznych dotyczących zagadnień
związanych z bezpieczeństwem; potraﬁ je zaplanować, BNA_K2_W01
przygotować i przeprowadzić

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się metodą kwestionariuszową w realizacji
badań empirycznych (opracować kwestionariusz
i zakodować jego wyniki)

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie pisemne

U2

wykorzystywać metodę analizy zawartości treści
w prowadzonych badaniach empirycznych
z uwzględnieniem wszystkich jej etapów

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie pisemne

U3

dokonywać obserwacji analizowanych w badaniach
empirycznych zjawisk, wie, jak sporządzić raport
z obserwacji

BNA_K2_U02

zaliczenie pisemne

U4

planować i realizować badania o charakterze
ewaluacyjnym, w szczególności odnoszące się
do realizowanych programów społecznych z zakresu
bezpieczeństwa

BNA_K2_U03

zaliczenie pisemne

U5

wskazać i scharakteryzować podstawowe rodzaje prób
i sposoby ich doboru - potraﬁ wybrać próbę
do przeprowadzanych przez siebie badań
empirycznych

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie pisemne

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracować w grupie, kierować i koordynować jej prace,
planując i przygotowując badania empiryczne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

18

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
118

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauka. Badania naukowe. Cele poznania naukowego. Wiedza naukowa a inne
rodzaje
wiedzy.
Projektowanie badań nad bezpieczeństwem (1): Plan badawczy, typy projektów
badawczych (paradygmaty, strategie, metody).
Projektowanie badań nad bezpieczeństwem (2): Konceptualizacja,
operacjonalizacja,
pomiar.
Projektowanie badań nad bezpieczeństwem (3): Od pytania badawczego do
hipotezy.
Teorie indukcyjne i dedukcyjne.
Wywiad kwestionariuszowy. Analiza zawartości treści. Obserwacje i etnograﬁe.
Badania ewaluacyjne.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie: 1. aktywności na zajęciach
2. kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie bezpieczeństwem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd5598191a85.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
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

ma rozszerzoną wiedzę o zarządzaniu
bezpieczeństwem, miejscu w dyscyplinie nauk
o bezpieczeństwie oraz relacjach do innych nauk

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02

egzamin pisemny

W2

ma pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach
społecznych, relacjach między nimi a instytucjami
władzy państwowej oraz o występujących między nimi
zależnościach w obszarze bezpieczeństwa
narodowego

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny

Sylabusy
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ma pogłębioną wiedzę na temat czynników
instytucjonalnych, strukturalnych i normatywnych
wpływających na sposoby i formy zarządzania
bezpieczeństwem

BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

egzamin pisemny

U1

potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu,
interpretacji i analizy przyczyn, przebiegu procesów
i zjawisk związanych z zarządzaniem
bezpieczeństwem

BNA_K2_U01

egzamin pisemny

U2

wykorzystuje zdobytą wiedzę do pogłębionej
teoretycznej oceny problematyki zarządzania
bezpieczeństwem, posługując się przy tym wybraną
metodą badawczą

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U07

egzamin pisemny

U3

potraﬁ umiejętnie wykorzystywać źródła wiedzy oraz
informacje do krytycznej oceny i analizy działań
i procesów w obrębie zarządzania bezpieczeństwem

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

egzamin pisemny

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy
z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i zasięgania
w razie potrzeby opinii ekspertów

BNA_K2_K01

egzamin pisemny

K2

jest przygotowany do aktywnego inspirowania
i organizowania działań na poziomie lokalnym,
regionalnym i krajowym oraz do odpowiedzialnego
pełnienia ról w sferze zarządzania bezpieczeństwem.

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

przygotowanie do zajęć

36

przygotowanie do egzaminu

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.

Wprowadzenie do problematyki zarządzania bezpieczeństwem, podstawowe
pojęcia i terminy analityczne i opisowe, współczesne teorie i koncepcje naukowe

W1, U1

2.

Podstawy zarządzania strategicznego

W2, U2

Sylabusy
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3.

Inżynieria bezpieczeństwa.

W1, W3, U1, U3, K2

4.

Zarządzanie ryzykiem i analiza zagrożeń

W3, U1, K2

5.

Proﬁlowanie, mapowanie, antycypacja i prewencja w procesie zarządzania
bezpieczeństwem

W3, U1, U2, U3, K2

6.

Dowodzenie, kierowanie i przywództwo w zarządzaniu kryzysowym

W2, W3, U1, U3, K2

7.

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i terytorialnym

W2, W3, K2

8.

Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych

W2, W3, U1, K1

9.

Budowa odporności i łagodzenie skutków kryzysu

W3, U1, K2

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzaminu końcowy ma postać zestawu pytań otwartych obejmujących
całość treści merytorycznych przedmiotu, na które składają się: treści
przekazywane podczas wykładów, wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.2F0.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 18

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 18

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 18

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna zaawansowaną terminologię stosowaną
w badaniach z zakresu nauk o polityce i administracji

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

zna metody i techniki badawcze stosowane w naukach
o polityce i administracji

BNA_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W3

zna wymagania stawiane pracom dyplomowym
w INPiSM

BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W4

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony
własności intelektualnej

BNA_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretuje zjawiska z różnych obszarów nauk
o polityce i administracji

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

posługuje się wybranymi podejściami badawczymi
i teoriami naukowymi

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ w sposób zaawansowany posługiwać się
odpowiednimi metodami i technikami badawczymi

BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U4

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

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U5

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

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

potraﬁ myśleć w sposób samodzielny i twórczy
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K2

ma świadomość etycznego postępowania w trakcie
pisania pracy dyplomowej

BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

18

przeprowadzenie badań literaturowych

72

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

18

przeprowadzenie badań literaturowych

72

przygotowanie pracy dyplomowej

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

18

analiza i przygotowanie danych

72

Sylabusy
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przygotowanie pracy dyplomowej

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

18

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie pracy dyplomowej

102

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Przedmiot i cele prac dyplomowych, wymagania stawiane pracom dyplomowym w
INPiSM; przedstawienie podstawowych zasad etyki w pisaniu prac naukowych oraz
konsekwencji plagiatowania; omówienie metodologii badań; zaprezentowanie
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
metod i narzędzi niezbędnych w pisaniu tekstów naukowych; prezentacja stanu
U3, U4, U5, K1, K2
badań i literatury przedmiotu; prezentacja konspektu pracy oraz jej fragmentów;
dyskusja fragmentów oraz całości pracy dyplomowej.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Sformułowanie problemu badawczego pracy dyplomowej, struktury pracy
oraz przygotowanie wstępnej bibliograﬁi
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Semestr 2
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Przygotowanie i przedstawienie fragmentu pracy dyplomowej

Semestr 3
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Przygotowanie i przedstawienie fragmentu pracy dyplomowej

Semestr 4
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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Bezpieczeństwo państwa – wyzwania i zagrożenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd55986a3d34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z wielowymiarowymi aspektami bezpieczeństwa państwa jako
naczelnej potrzeby człowieka i grup społecznych. Bezpieczeństwo rozpatrywane jest na różnych płaszczyznach
(międzynarodowej, wewnętrznej, ekonomicznej społecznej, kulturowej, ekologicznej, informacyjnej),
ze szczególnym zwróceniem uwagi na realne zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz
zmieniające się wyzwania przed jakimi stają instytucje i służby demokratycznego 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

Zna deﬁnicję, istotę i uwarunkowania bezpieczeństwa
państwa oraz zadania instytucji rządowych
i społecznych w obszarze bezpieczeństwa; potraﬁ
określić najważniejsze zadania państwa z punktu
widzenia bezpieczeństwa; posiada wiedzę
o najważniejszych zagrożeniach bezpieczeństwa
państwa oraz politycznych, ekonomicznych i prawnych
podstawach i regułach determinujących ład społeczny
i bezpieczeństwo obywateli.

BNA_K2_W03

egzamin pisemny / ustny

BNA_K2_U01

projekt

BNA_K2_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną w analizach
sytuacji kryzysowych oraz w zarządzaniu
bezpieczeństwem państwa oraz wskazać
najważniejsze wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa
współczesnego państwa.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

interpretowania zjawisk kryzysowych oraz zagrożenia
bezpieczeństwa, uwzględniając uwarunkowania
historyczne i kulturowe oraz dostrzegając dylematy
moralne bezpieczeństwa

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

Przygotowywanie projektów

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa socjalnego,
demograﬁcznego, ekonomicznego, społecznego, technologicznego,
informacyjnego czy ekologicznego oraz zagrożenia bezpieczeństwa związane m.
innymi ze zmianami społeczno-ustrojowymi, rozwojem nauki i techniki,
globalizacją, terroryzmem czy fundamentalizmem. Wykłady obejmują m. innymi
następujące zagadnienia:
-Istota bezpieczeństwa państwa, konceptualizacja pojęć, typologie
bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa
- Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa,
- Podmioty bezpieczeństwa państwa
- Rola czynników społecznych, organizacji pozarządowych w zakresie
bezpieczeństwa państwa
- Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego
- Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, uwarunkowania i strategie
- Uwarunkowania i zadania bezpieczeństwa socjalnego,
- Wyzwania demograﬁczne
- Bezpieczeństwo kulturowe, tożsamość narodowa, ochrona dóbr kultury
- Bezpieczeństwo ekologiczne,
- Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego
- Bezpieczeństwo państwa w kontekście międzynarodowym
- Globalne zagrożenia, terroryzm, fundamentalizm
- Postęp technologiczny, informacyjny a bezpieczeństwo państwa

1.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach,
projekt, egzamin pisemny / ustny przystąpienie do egzaminu i jego pozytywny wynik lub
opracowanie i przedstawienie projektu.
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Prawo a bezpieczeństwo publiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd55986c79b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
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

rolę prawa jako narzędzia realizacji bezpieczeństwa
publicznego w wybranych dziedzinach życia
społecznego

BNA_K2_W04

egzamin pisemny

W2

podstawowe akty prawne regulujące obszar
bezpieczeństwa publicznego

BNA_K2_W04

egzamin pisemny

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

posługiwać się podstawową terminologią prawniczą
z dziedziny bezpieczeństwa publicznego
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
podjęcia próby analizy rzeczywistości społecznopolitycznej z perspektywy prawnej

K1

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

przygotowanie do zajęć

18

przygotowanie do egzaminu

36

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

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.

- pojęcie bezpieczeństwa i jego znaczenie w życiu społeczno-politycznym
- prawo jako narzędzie realizacji bezpieczeństwa publicznego w wybranych
dziedzinach życia społecznego i jego skuteczność
- prawo a działalność organizacji skrajnych
- zgromadzenia publiczne
- bezpieczeństwo imprez masowych
- tajemnica państwowa, tajemnica służbowa
- bezpieczeństwo publiczne a dostęp do informacji publicznej
- ochrona danych osobowych

W1, W2, U1, K1

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu: 25 punktów (pytania
testowe + półotwarte), zaliczenie od 13 punktów. Obecność (co najmniej
50%) + referat daje możliwość zdobycia do 5 dodatkowych punktów
wliczanych do oceny końcowej.
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Myśl strategiczna od Sun Tzu do Arona
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd55986e9553.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

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

Student zna i rozumie główne nurty myśli
strategicznej.

BNA_K2_W01

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie fundamenty konkretnej strategii
czy taktyki politycznej, tkwiące u źródeł danej
instytucji czy mechanizmów politycznych w aspekcie
globalnym.

BNA_K2_W02

zaliczenie pisemne

W3

Student zna terminologię z zakresu strategii.

BNA_K2_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ swobodnie poruszać się w koncepcjach
strategii, taktyki politycznej i militarnej,
sformułowanych przez różnych myślicieli w skali
globalnej na przestrzeni wieków.

BNA_K2_U01

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ uzupełnić proﬁle kształcenia
o dodatkowe lektury z omawianej problematyki,
poszerzyć zdobytą wiedzę i umiejętności.

BNA_K2_U02

zaliczenie pisemne

U3

Student potraﬁ rozróżniać elementy praktyczne
i teoretyczne stosowanych w działaniach strategii.

BNA_K2_U03

zaliczenie pisemne

BNA_K2_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do teoretycznego zanalizowania
i praktycznego zastosowania konkretnej strategii.

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

przygotowanie do zajęć

15

przeprowadzenie badań literaturowych

30

analiza źródeł historycznych

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.

Prezentacja myśli strategicznej na przestrzeni dziejowej od starożytności po
współczesność (m.in. omówienie koncepcji strategii militarnej i politycznej u Sun
Tsu, Tukidydesa, Polibiusza, Machiavellego, Clausewitza, Arona). Przybliżenie
fundamentalnych pojęć dla tego przedmiotu takich jak: strategia, taktyka,
logistyka czy klasyﬁkacje wojen w stosunkach międzynarodowych.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Obecność na wykładach, aktywność, zdanie egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wymiar technologiczny współczesnego bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd5598716ea2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest ogólna analiza tecyhnologicznych uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego
na tle ogólnego rozwoju technologicznego ludzkości

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wpływ technologii na współczesne problemy
bezpieczeństwa militarnego

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, prezentacja
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W2

znaczenie technologii cyfrowych we współczesnym
bezpieczeństwie

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, prezentacja

W3

znaczenie technologii kosmicznych we współczesnym
bezpieczeństwie

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, prezentacja

W4

wpływ technologii na zagadnienia z zakresu
bezpieczeństwa ekonomicznego

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, prezentacja

W5

wpływ technologii na zagadnienia z zakresu
bezpieczeństwa społecznego

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, prezentacja

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

projekt, prezentacja

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

we współdziałaniu z grupa przedstawić fragment
problematyki z zakresu technologicznego wymiaru
bezpieczeństwa w formie prezentacji multimedialnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania wiedzy na temat technologicznego
wymiaru bezpieczeństwa

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do zajęć

20

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.

Oddziaływanie rozwoju technologii wojskowych na procesy dziejowe.

W1, U1, K1

2.

Oddziaływanie rozwoju technologii niemilitarnych (uniwersalnych) na procesy
dziejowe.

W3, W4, W5

Sylabusy
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3.

Rola techniki we współczesnym świecie

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

4.

Cyberprzestępczość jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego i
międzynarodowego

W2, U1, K1

5.

Informatyczne instrumenty strategii bezpieczeństwa uczestników stosunków
międzynarodowych

W2, U1, K1

6.

Wpływ najnowocześniejszych technologii na sposób zabezpieczenia i prowadzenia
współczesnych działań zbrojnych

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Wpływ technicznej ewolucji środków prowadzenia i zabezpieczenia działań
zbrojnych na strategie uczestników stosunków międzynarodowych

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Kosmos a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe – wymiar niemilitarny

W3, U1, K1

9.

Najnowsza technika a bezpieczeństwo wewnętrzne państw

W4, W5, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, udział w
dyskusji oraz zaliczenie treści merytorycznych w formie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Bieżące problemy bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd559873b966.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
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 i potraﬁ zastosować do bieżących
problemów politycznych podstawowe pojęcia
z zakresu nauk o polityce oraz teorię do praktyki.

BNA_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

Student wie jak określić podstawowe instytucje
polityczne, ich sposób funkcjonowania.

BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

Student posiada wiedzę o społecznych aspektach
polityki

BNA_K2_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

44 / 218

U1

Student potraﬁ dotrzeć do sedna zagadnień
politycznych, wskazać ich powinowactwo przykładowo
z działaniami ekonomicznymi.

BNA_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ pisemnie formułować swoją opinię.

BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ argumentować na rzecz swojej tezy,
analizować bieżące wydarzenia społeczno-polityczne.

BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

Student jest gotów do poszanowania innych poglądów. BNA_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie do ćwiczeń

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do zajęć

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zajęcia obejmują analizę bieżących problemów politycznych, dotyczących
bezpieczeństwa na świecie i w Polsce. Poruszane będą m.in. takie zagadnienia jak:
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
polityka ekologiczna, polityka publiczna, polityka bezpieczeństwa państwa,
K1
problemy współczesnego państwa polskiego na tle porównawczym z innymi
państwami.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, aktywność, pisanie co tydzień analiz bieżących problemów
bezpieczeństwa.
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Komunikacja w sytuacjach kryzysowych I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd559876458d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

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

rolę i znaczenie aktywności środków masowego
przekazu w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_W04

zaliczenie ustne

W2

reguły kryzysowego zarządzania informacjami w celu
budowania planu komunikowania w sytuacji kryzysów
w operacjach wojskowych i w przypadku wystąpienia
katastrof naturalnych

BNA_K2_W04

projekt, prezentacja

W3

zasady powadzenia polityki informacyjnej podmiotu
znajdującego się w sytuacji kryzysowej

BNA_K2_W04

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

opracowywać szkicowe i ćwiczebne plany
komunikowania kryzysowego w ramach zespołu ds.
komunikacji kryzysowej

BNA_K2_U01

projekt, prezentacja

U2

zastosować zdobytą wiedzę retoryczną
do zanalizowania i rozwiązania konkretnego problemu
wynikającego ze zderzenia spornych racji

BNA_K2_U04

zaliczenie ustne

U3

porządkować, interpretować i wyjaśniać wpływ
mediów na społeczną percepcję konﬂiktów

BNA_K2_U06

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w zespole, jest gotowy do przyjmowania różnych
BNA_K2_K03
ról, stosując poznane strategie językowe

projekt

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

Przygotowanie do sprawdzianów

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Natura komunikowania kryzysowego, identyﬁkowanie kryzysu; model planu
kryzysowego zarządzania informacją.; Determinanty komunikacji w sytuacjach
kryzysowych; warsztaty przedmiotowe - plan komunikacji: praca wspólna;
warsztaty przedmiotowe - plan komunikacji: praca w grupach; prezentacje planów
komunikacji kryzysowej (na zadany temat; zespoły); wprowadzenie podstawowych
pojęć z zakresu retoryki; omówienie różnicy między retoryką i erystyką, a także
pojęć perswazji i manipulacji językowej, z naciskiem na etyczny wymiar perswazji; W1, W2, W3, U1, U2, U3,
przedstawienie różnicy między perswazją racjonalną i emocjonalną, typologii
K1
argumentów oraz podstawowych zasad wykorzystania uczuć w perswazji; analiza
wypowiedzi pod kątem wykorzystywanych w nich strategii retorycznych;
ćwiczenie sprawności retorycznej poprzez udział w grach dydaktycznych oraz
tworzenie i analizę własnych tekstów; media a konﬂikt/kryzys; komunikacja w
konﬂikcie medialnym; wpływ mediów na społeczną percepcję konﬂiktów; analiza
wybranych sytuacji kryzysowych.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Przygotowanie i przedstawienie w ustalonych terminach
prezentacji multimedialnych. 2. Pozytywna ocena aktywności i
pracy w grupie na zajęciach, odnotowana przez
prowadzącego 3. Ocena przygotowania na zajęcia. 4. Ustne
kolokwium zaliczeniowe.
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How to understand foreign texts – practicing reading skills
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd55987881bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podniesienie umiejętności czytania, mówienia oraz rozumienia ze słuchu wypowiedzi w języku angielskim
z zakresu tematyki bezpieczeństwa narodowego. Zapoznanie się z branżowym słownictwem z powyższego
obszaru.

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

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

BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się podstawową terminologią z zakresu
bezpieczeństwa narodowego w języku angielskim

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

współpracy z grupą podczas wykonywania prac
zespołowych w trakcie zajęć

BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

18

przygotowanie do zajęć

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w
zajęciach, dopuszczalne są nie więcej niż 2 nieobecności. Każdy student
zobowiązany jest również do opracowania wybranego artykułu
anglojęzycznego i przygotowania jednej prezentacji lub wystąpienia.
Podczas semestru studenci napiszą dwa kolokwia sprawdzające
zaliczenie na ocenę przyswajanie przez nich słownictwa i struktur leksykalnych z zakresu
bezpieczeństwa narodowego. Dodatkowo bardzo cenione są oceny z
aktywności i pracy w grupach. Uzyskanie pozytywnej oceny z wystąpienia
oraz aktywności i pracy zespołowej, przy odpowiedniej frekwencji, oraz
zaliczenie kolokwiów ze słownictwa, stanowi podstawę do uzyskania
zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Sylabusy
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Rola dyplomacji wielostronnej w rozwiązywaniu konﬂiktów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd55987abf82.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami i przebiegiem działań podejmowanych na forum organizacji
międzynarodowych w zakresie rozwiązywania kryzysów i konﬂiktów 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 mechanizmy i sposoby działania
organizacji międzynarodowych w rozwiązywaniu
konﬂiktów

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja
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W2

Zna uwarunkowania prawne i polityczne
podejmowanych rokowań wielostronnych oraz
przebieg poszczególnych przypadków działań dla
rozwiązywania kryzysów i konﬂiktów
międzynarodowych

BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Interpretuje związki pomiędzy sytuacją polityczną
w różnych częściach świata, a działaniami
podejmowanymi na rzecz rozwiązania konﬂiktu

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

Potraﬁ wyjaśnić rolę poszczególnych organizacji
BNA_K2_U02,
międzynarodowych w rozwiązywaniu konﬂiktów,
BNA_K2_U03
wskazać zastosowane mechanizmy i sposoby działania

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3

Potraﬁ ocenić skuteczność podejmowanych działań
na przykładach; potraﬁ krytycznie ustosunkować się
do działań nieskutecznych lub podejmowanych
z naruszeniem prawa międzynarodowego

zaliczenie pisemne,
prezentacja

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

analiza problemu

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

rozwiązywanie zadań problemowych

8

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści konwersatorium obejmują następujące zagadnienia:
 podstawowe pojęcia, podstawy prawne i zasady funkcjonowania dyplomacji
wielostronnej;
 geneza i rozwój historyczny dyplomacji wielostronnej
 rokowania jako główny instrument dyplomacji. Cechy charakterystyczne
rokowań wielostronnych w porównaniu z rokowaniami dwustronnymi;
 konferencje międzynarodowe;
 organizacje międzynarodowe - zagadnienia podstawowe, funkcje organizacji
międzynarodowych i ich realizacja;
 przyczyny i przejawy konﬂiktów i sporów międzynarodowych;
 rola ONZ, UE i OBWE w dyplomatycznym rozwiązywaniu sporów, główne
mechanizmy i sposoby działania;
 formy współpracy ONZ z organizacjami regionalnymi;
 polityka UE wobec wybranych kryzysów międzynarodowych;
 zaangażowanie NATO w Kosowie (1999);
 aktywność OBWE w państwach obszaru proradzieckiego;
 rola dyplomacji wielostronnejj w Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN Regional
Forum);

1.

W1, W2, U1, U2, U3

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu następuje na podstawie: - kolokwium
zaliczeniowego, które odbywa się na ostatnich zajęciach.
Kolokwium składa się pytań problemowych; - 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;

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Francja w sytuacjach zagrożenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd55987cf295.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

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 ma rozszerzoną wiedzę o strukturach,
na których się opiera polityka bezpieczeństwa Francji,
o ich historii i organizacji.

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne

W2

Student zna uwarunkowania historyczne polityki
bezpieczeństwa Francji.

BNA_K2_W02

zaliczenie pisemne

W3

Student posiada wiedzę na temat zarządzania
w sytuacjach kryzysowych w ramach struktur,
na których opiera się polityka bezpieczeństwa Francji.

BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ przeprowadzić prezentację
multimedialną na temat związanego
z bezpieczeństwem Francji.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

prezentacja

U2

Student potraﬁ na przykładzie analizy sytuacji
kryzysowych identyﬁkować dylematy związanych
z podjęciem decyzji.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

prezentacja

U3

Student potraﬁ określić priorytety, którymi kierowano
się przy podejmowaniu decyzji w sytuacjach
kryzysowych.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

prezentacja

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03

udział w symulacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podjęcia współpracy w grupie
w ramach symulacji sytuacji kryzysowej.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie referatu

35

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do egzaminu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

22

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.

Państwo francuskie wobec zagrożeń wewnętrznych: instytucje i metody
zarządzenia kryzysów; Walka z przestępczością we Francji; Walka z terroryzmem
na terytorium Francji; Problem tzw. przedmieść; Międzynarodowe uwarunkowania
i cechy francuskiej mocarstwowości; Udział Francji w sojuszach obronnych;
Strategia i koncepcje bezpieczeństwa; Francja a rozwój WEPBiO; Francja w NATO;
Akwen śródziemnomorski w strategii bezpieczeństwa Francji; Francja
bezpieczeństwo energetyczne; Zaangażowanie Francji w reagowanie kryzysowe wybrane przykłady.

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

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja, udział w
symulacji

Warunki zaliczenia przedmiotu
a) referat: student przygotowuje i przedstawia podczas zajęć
referat (30 minut) nt. konkretnego przypadku związanego z
francuską polityką bezpieczeństwa. Referat jest oceniony do 30
pkt b) aktywność na zajęciach, punktowana każdorazowo,
oceniona do 20 pkt. c) symulacja: ocena indywidualna, do 30 pkt
d) egzamin końcowy w trakcie sesji: pytania otwarte i zamknięte
Oceny są przyznane wg następującego schematu: 50 -58 pkt: 3;
59-65: 3+; 66-72: 4; 73-79: 4+; 80 i więcej: 5
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Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy
z interesariuszami zewnętrznymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.2D0.5cd55987f14e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Liczba
punktów ECTS
3.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę
Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie problemów bezpieczeństwa
istotnych dla wybranego interesariusza zewnętrznego INPiSM

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna struktury i reguły leżące u podstaw działań
w zakresie bezpieczeństwa realizowanych przez
interesariusza zewnętrznego.

BNA_K2_W04,
BNA_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Zna najważniejsze problemy i zagrożenia
bezpieczeństwa narodowego z perspektywy istotnej
dla interesariusza zewnętrznego.

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

Zna możliwości odpowiedzi na zagrożenia
bezpieczeństwa narodowego z perspektywy istotnej
dla interesariusza zewnętrznego.

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizować problemy problemy bezpieczeństwa
narodowego z perspektywy istotnej dla interesariusza
zewnętrznego.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Prognozować rozwój procesów bezpieczeństwa
narodowego z perspektywy istotnej dla interesariusza
zewnętrznego.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę

K1

Rozstrzyga kwestie etyczne właściwe dla pracy
w zakresie bezpieczeństwa narodowego biorąc pod
uwagę charakter zadań realizowanych przez
interesariusza zewnętrznego.

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

Jest świadomy konieczności dalszego kształcenia się
w zakresie zadań realizowanych przez interesariusza
zewnętrznego.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie na ocenę

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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konwersatorium

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

42

przygotowanie do testu 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
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

42

przygotowanie do testu 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
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

42

przygotowanie do testu 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
Semestr 4

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

42

przygotowanie do testu 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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Szczegółowe treści kursu są każdorazowo ustalane w porozumieniu z
interesariuszem zewnętrznym i podawane do wiadomości studentów na 21 dni
przed rozpoczęciem kształcenia.

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

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Szczegółowe warunki zaliczenia ustalane przez interesariusza
zaliczenie na ocenę zewnętrznego i podawane do wiadomości studentów na 21 dni przed
rozpoczęciem kształcenia.

Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Szczegółowe warunki zaliczenia ustalane przez interesariusza
zaliczenie na ocenę zewnętrznego i podawane do wiadomości studentów na 21 dni przed
rozpoczęciem kształcenia.
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Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Szczegółowe warunki zaliczenia ustalane przez interesariusza
zaliczenie na ocenę zewnętrznego i podawane do wiadomości studentów na 21 dni przed
rozpoczęciem kształcenia.

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Szczegółowe warunki zaliczenia ustalane przez interesariusza
zaliczenie na ocenę zewnętrznego i podawane do wiadomości studentów na 21 dni przed
rozpoczęciem kształcenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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System bezpieczeństwa RP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd5598213c9b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 9

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zasadniczym celem zajęć jest zaznajomienie studentów z instytucjonalnymi, prawnymi i politycznymi wymiarami
bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Treść modułu obejmuje zagadnienia związane z formułowaniem strategii
bezpieczeństwa RP, organami państwa realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego oraz formami prawnymi działań państwa w obszarze
bezpieczeństwa publicznego.

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 systemu bezpieczeństwa państwa i systemu
bezpieczeństwa narodowego

BNA_K2_W01

egzamin pisemny

W2

prawne oraz instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa BNA_K2_W01,
Polski
BNA_K2_W04

egzamin pisemny

W3

znaczenie i pozycję podmiotów, organów i instytucji
w systemie bezpieczeństwa Polski

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny

W4

formy realizacji zadań państwa z obszaru
bezpieczeństwa

BNA_K2_W04

egzamin pisemny

analizować i oceniać działania instytucji i organów RP
w obszarze bezpieczeństwa narodowego

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

stosować terminologię z zakresu bezpieczeństwa

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

przygotowywać prace pisemne i wystąpienia ustne
dotyczące bezpieczeństwa narodowego Polski

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w grupie

BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

K2

podjęcia pracy w administracji publicznej

BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

9

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

29

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcia systemu bezpieczeństwa państwa i systemu bezpieczeństwa narodowego

W1

2.

Organizacja i elementy (podsystemy) systemu bezpieczeństwa państwa

W1, W3

3.

Organizacja systemu bezpieczeństwa RP

W2, W3

4.

Sejm i Senat w systemie bezpieczeństwa RP

W3

5.

Zadania i kompetencje Prezydenta RP w obszarze bezpieczeństwa narodowego.
Organy pomocnicze Prezydenta RP.

W3, W4

6.

Rada Ministrów jako organ prowadzący politykę państwa w sferze bezpieczeństwa
narodowego i porządku publicznego

W2, W3, W4

7.

Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa narodowego

W3, W4

8.

Policja

W3, W4

9.

Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa RP (ABW, AW, CBA, SWW, SKW)

W3, W4

10.

Służba Ochrony Państwa. Straż Marszałkowska.

W3, W4

11.

Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy

W3, W4

12.

Wybrane policje administracyjne w systemie bezpieczeństwa Polski: Żandarmeria
Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna

W3, W4

13.

Formy prawne działania i realizacji zadań policji administracyjnych

W4

14.

Bezpieczeństwo na poziomie lokalnym w Polsce

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

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

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Zajęcia kończą się egzaminem. 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

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje: obecność na zajęciach, udział w
dyskusjach problemowych, kolokwium z zadanej, obowiązkowej
literatury, przygotowanie projektu (analizy) wybranej, konkretnej
jednostki samorządu terytorialnego obejmującego sposoby i formy
prawne realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
instytucji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i programów
przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego.
Projekt obejmuje również wykorzystanie narzędzi analizy z punktu
widzenia efektywności podejmowanych działań w obszarze
bezpieczeństwa.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Krajowy system zarządzania kryzysowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd5598234a83.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 9, warsztaty: 9

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z pojęciami odnoszącym się do Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego.

C2

Przygotowanie studentów do praktycznego, samodzielnego zarządzania w ramach Krajowego Systemu
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

posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania
kryzysowego w aspekcie zarządzania
bezpieczeństwem narodowym

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

zaliczenie

W2

BNA_K2_W01,
zna i rozumie relacje instytucjonalne i strukturalne
BNA_K2_W03,
między zarządzaniem kryzysowym a bezpieczeństwem
BNA_K2_W04,
narodowym RP
BNA_K2_W05

zaliczenie

W3

ma specjalistyczną wiedzę na temat zagrożeń
bezpieczeństwa oraz sposobów ich identyﬁkowania,
zapobiegania i przeciwdziałania, w szczególności
odnośnie do funkcjonowania Krajowego Systemu
Zarządzania Kryzysowego w Polsce

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie

W4

rozumie problematykę związaną z przygotowaniem,
zapobieganiem, reagowaniem i odbudową
w zarządzaniu kryzysowym.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie

W5

orientuje się w koncepcjach podmiotów
bezpieczeństwa w ramach zarządzania kryzysowego

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umie opisywać i analizować problemy związane
z zarządzaniem kryzysowym,

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

U2

rozróżnia mechanizmy funkcjonowania państwa jako
organizacji odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe,

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

zaliczenie

umie stosować zasady efektywnego zarządzania
kryzysowego,

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

zaliczenie

umie stosować instrumenty zarządzania kryzysowego

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

zaliczenie

K1

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa
w grupach, pracować zespołowo i wykorzystywać
umiejętność współdziałania organizacjach
i instytucjach związanych z zagadnieniami zarządzania
kryzysowego w Polsce

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie

K2

utożsamia się z mechanizmami funkcjonowania
państwa odnoszącymi się do zarządzania
kryzysowego,.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie

K3

uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę oraz umiejętności
w zakresie zarządzania kryzysowego,

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie

K4

z wykorzystaniem wiedzy identyﬁkuje problemy
w zarządzaniu kryzysowym w dynamicznie
zmieniającym się środowisku zagrożeń

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie

U3

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
wykład

9

warsztaty

9

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

konsultacje

5

rozwiązywanie zadań problemowych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawno-ustrojowe aspekty Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego.

W1, W4, W5, U2, U3, K1,
K2, K3

2.

Organizacja Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego.

W1, W2, U1, U2

3.

Poziomy Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego: lokalny /miejski, gminny,
powiatowy, wojewódzki, centralny.

W1, W2, W5, U1, U2, U3,
K1, K2, K4

4.

Rola i zadania a) organów zarządzania kryzysowego, b) organów opiniodawczodoradczych właściwych w sprawach inicjowania i koordynowania działań
podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, c) centrów zarządzania
kryzysowego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K4

5.

Plany zarządzania kryzysowego dla rożnych szczebli administracji publicznej i plan
ochrony infrastruktury krytycznej.

W2, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K4

6.

Organizacja i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, K1, K4

7.

Metodyka procesu podejmowania decyzji przez organy zarządzania kryzysowego.

W1, W2, W5, U1, U2, U3,
U4, K1, K4

8.

Technologie i urządzenia wspomagające funkcjonowanie Krajowego Systemu
Zarządzania Kryzysowego.

W2, W3, W5, U2, U3, U4,
K1, K4

Sylabusy
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9.

Model organizacji powiadamiania i alarmowania w systemie zarządzania
kryzysowego

W1, W2, W3, W5, U2, U3,
U4, K1, K4

10.

Ratownictwo medyczne w systemie bezpieczeństwa narodowego

W1, W2, W5, U1, U2, U4,
K3, K4

11.

Ochrona informacji w systemie zarządzania bezpieczeństwem

W2, W3, U4, K2

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

wykład

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Do zaliczenia dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z
warsztatów Zaliczenie obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na
które składają się: treści przekazywane podczas wykładów, treści
przekazywane podczas warsztatów, wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. Zaliczenie
składa się z pytań opisowych Czas trwania egzaminu: 45 minut. Zaliczenia
odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji

zaliczenie

Zaliczenie warsztatów 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, Zaliczenie obejmuje również obecność na warsztatach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładach: NIE OBOWIĄZKOWA Obecność na ćwiczenia OBOWIĄZKOWA

Sylabusy
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Podstawy prawa karnego w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd55982570f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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 2

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 przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu polskiego prawa karnego materialnego.

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: podstawowe rozwiązania
z zakresu polskiego prawa karnego materialnego
i procesowego przewidziane w obowiązujących
przepisach kodeksowych; stypizowane w kodeksie
karnym czyny zabronione wiążące się z szeroko
rozumianym bezpieczeństwem publicznym;
mechanizmy funkcjonowania organów aktywnych
w obszarze egzekwowania odpowiedzialności karnej;
najważniejsze zasady prawa karnego procesowego
oraz procedury stosowane w razie pociągnięcia
do odpowiedzialności karnej; działanie instytucji prawa
procesowego współpracujących w zakresie ścigania
sprawców przestępstw na poziomie
międzynarodowym.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

egzamin pisemny

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ: analizować i wyjaśniać podstawowe
problemy związane z odpowiedzialnością karną
egzekwowaną na gruncie polskiego prawa karnego;
posługiwać się normami prawa karnego materialnego
w celu przypisania odpowiedzialności za czyny
zabronione związane z bezpieczeństwem publicznym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do: pogłębiania wiedzy w zakresie
polskiego prawa karnego w oparciu o znajomość
podstawowych zasad i mechanizmów przypisywania
odpowiedzialności karnej; uczestnictwa w debacie
na temat kierunków zmian w zakresie polskiego prawa
karnego oraz polityki karnej państwa oraz
formułowania w tym obszarze własnych ocen i opinii.

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

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 wykładu będzie obejmowała podstawowe zagadnienia prawa karnego
materialnego i niektóre elementy prawa karnego procesowego. Zostaną
omówione następujące zagadnienia: podstawowe wiadomości o ustawie karnej;
prawo karne intertemporalne; terytorialny zakres zastosowania ustaw karnych;
pojęcie przestępstwa i typy czynów zabronionych pod groźbą kary; struktura
przestępstwa (formy stadialne przestępstwa: zamiar, przygotowanie, usiłowanie,
dokonanie; formy zjawiskowe przestępstwa: sprawstwo pojedyncze,
współsprawstwo, sprawstwo kierownicze, sprawstwo polecające); niesprawcze
formy współdziałania (podżeganie i pomocnictwo); kontratypy (obrona konieczna,
stan wyższej konieczności); kary i środki karne (m.in. pozbawienie praw
publicznych, zakaz wstępu na imprezę masową, podanie wyroku do publicznej
wiadomości); recydywa; środki probacyjne (warunkowe umorzenie postępowania,
warunkowe zawieszenie wykonania kary; warunkowe zwolnienie z odbycia reszty
kary pozbawienia wolności); środki zabezpieczające; przedawnienie i zatarcie
skazania; charakterystyka wybranych typów czynów zabronionych związanych z
szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym, uregulowanych w części
szczególnej kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz
przestępstwa wojenne; przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej;
przestępstwa przeciwko obronności; przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu
powszechnemu; przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego; przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu);
podstawowe pojęcia z zakresu postępowania karnego; wybrane zasady procesu;
instytucja świadka koronnego; ekstradycja; europejski nakaz aresztowania;
współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pytania testowe i pytania otwarte

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

73 / 218

Bezpieczeństwo ekonomiczne i ﬁnansowe RP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd559827a873.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse, Nauki o bezpieczeństwie

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, warsztaty: 9

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu przybliżenie aspektu ekonomicznego bezpieczeństwa narodowego RP.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między
BNA_K2_W01,
systemem gospodarczym a bezpieczeństwem
BNA_K2_W06
narodowym Rzeczpospolitej Polskiej

egzamin pisemny
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Student ma pogłębioną wiedzę na temat czynników
wpływających na sposoby i formy zapewnienia
bezpieczeństwa ekonomicznego przez podmioty
gospodarujące na wszystkich poziomach analizy:
makrobezpieczeństwa, makrobezpieczeństwa i mega
bezpieczeństwa oraz motywów i sposobów obejścia
obowiązujących regulacji prawnych dotyczących
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W06

egzamin pisemny

BNA_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K1

Student postrzega bezpieczeństwo ekonomiczne
w kategoriach stanu i procesu, realizowanego
w turbulentnym otoczeniu, co uzmysławia mu
potrzebę uczenia się przez całe życie

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

Student potraﬁ samodzielnie i krytycznie uzupełniać
wiedzę i umiejętności, również w wymiarze
interdyscyplinarnym, czego wymaga problematyka
bezpieczeństwa ekonomicznego

BNA_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną
do opisu i analizy zagrożeń bezpieczeństwa
ekonomicznego państwa oraz metod i środków ich
optymalizacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

warsztaty

9

przygotowanie do egzaminu

40

rozwiązywanie zadań problemowych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

analiza i przygotowanie danych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
112

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
27

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Blok I. Bezpieczeństwo ekonomiczne i ﬁnansowe – wprowadzenie
1) Bezpieczeństwo ekonomiczne – ewolucja pojęcia
2) Ekonomika bezpieczeństwa a bezpieczeństwo ekonomiczne

1.

W1, W2
3) Podmiotowy i przedmiotowy zakres bezpieczeństwa ekonomicznego
4) Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego
5) Pomiar bezpieczeństwa ekonomicznego
BLOK II. Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego RP w ujęciu sektorowym
1) Bezpieczeństwo ﬁnansowe
2) Bezpieczeństwo socjalne

2.

3) Bezpieczeństwo żywnościowe

W1, K1

4) Bezpieczeństwo infrastrukturalne
5) Bezpieczeństwo informacyjne i technologiczne
6) Bezpieczeństwo ekologiczne
BLOK III. Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym
1) Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie mikro (przedsiębiorstwo,
gospodarstwo domowe)
3.

2) Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie makro (państwo)

W2, U1

3) Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie międzynarodowym (ugrupowania
integracyjne)
4) Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie światowym
WARSZTATY:
1) Problem korupcji w instytucjach państwowych
2) Budżet państwa/ system podatkowy
4.

U1, K1, K2
3) Internet i przestępczość gospodarcza
4) Optymalizacja podatkowa/ przestępstwa podatkowe
5) Przestępczość ﬁnansowa

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 60% max. liczby
punktów z przedmiotu (WYK + WAR), punkty z egzaminu pisemnego (25)
oraz warsztatów (15) sumują się. Zaliczenie kursu od 24 pkt
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Punkty za obecność (30%), aktywność (40%), zadania/kazusy (30%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
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%)

Sylabusy
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Bezpieczeństwo lokalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd55982a224f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 9

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Potraﬁ porządkować, interpretować i wyjaśniać
zjawiska i relacje strukturalne zachodzące na poziomie
bezpieczeństwa lokalnego Prawidłowo identyﬁkuje
i rozstrzyga dylematy związane z bezpieczeństwem
lokalnym z zachowaniem zasad etycznych i reguł
prawnych

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Potraﬁ zaproponować właściwy sposób postępowania
w sferze bezpieczeństwa lokalnego wykorzystując
stosowne do sytuacji metody i narzędzia analizy,
wspomagające proces decydowania i wdrażania norm

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ uczestniczyć w przygotowaniu projektów
związanych z bezpieczeństwem lokalnym

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

9

przygotowanie do ćwiczeń

21

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa lokalnego, dyskusja na temat
wzrastającej roli lokalnego wymiaru w wykonywaniu funkcji państwa w zakresie
bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony ładu publicznego i bezpieczeństwa
jednostki.
Prawno-ustrojowe aspekty bezpieczeństwa lokalnego.
Źródła i rodzaje ryzyka i zagrożeń w środowiskach lokalnych.

1.

Uprawnienia i zadania lokalnych organów przestrzegania porządku publicznego

W1, U1, K1

Współdziałanie obywateli i organów ścigania w środowiskach lokalnych – metoda
community policing
Współpraca instytucji bezpieczeństwa publicznego RP na poziomie lokalnym
(Policja, Straż Pożarna, straże gminne i miejskie, władze samorządowe).
Technologie nadzoru w środowisku lokalnym: analiza projektu INDECT;
porównanie z systemami nadzoru w innych krajach

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie odbywa się na podstawie: • Kolokwium końcowego
obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają
zaliczenie na ocenę się: treści przekazywane podczas wykładów, wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. •
Udziału w dyskusji i aktywności podczas ćwiczeń przedmiotowych
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Prywatyzacja bezpieczeństwa w RP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd55982c46bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 9

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Potraﬁ porządkować, interpretować i wyjaśniać
zjawiska i relacje strukturalne zachodzące w sektorze
prywatnym bezpieczeństwa narodowego RP Potraﬁ
zaproponować właściwy sposób postępowania
w sferze bezpieczeństwa prywatnego RP
wykorzystując stosowne do sytuacji metody
i narzędzia analizy, wspomagające proces
decydowania i wdrażania norm

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Prawidłowo identyﬁkuje i rozstrzyga dylematy
związane z prywatyzacją bezpieczeństwa RP
z zachowaniem zasad etycznych i reguł prawnych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ uczestniczyć w przygotowaniu projektów
związanych z prywatyzacją bezpieczeństwa RP

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

9

przygotowanie do ćwiczeń

21

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wprowadzenie do problematyki prywatyzacji bezpieczeństwa, dyskusja na temat
wzrastającej roli podmiotów prywatnych w wykonywaniu funkcji państwa w
zakresie bezpieczeństwa, ochrony ładu publicznego i obrony terytorium.
Problem prawnej odpowiedzialności prywatnych ﬁrm bezpieczeństwa i ochrony –
analiza Konwencji ONZ o zakazie najemnictwa, Kodeksu postępowania
prywatnych ﬁrm bezpieczeństwa, Ustawy o ochronie osób i mienia oraz innych
właściwych aktów prawa RP.

1.

Status pracowników sektora ochrony w RP.

W1, U1, K1

Uprawnienia pracowników sektora ochrony w RP.
Nadzór i kontrola nad prywatnym sektorem bezpieczeństwa RP.
Współpraca prywatnego sektora bezpieczeństwa z państwowymi instytucjami
bezpieczeństwa publicznego RP (Policja, Straż Pożarna, straże gminne i miejskie).
Prywatne ﬁrmy ochrony osób i mienia: analiza działania G4S, Securitas Group,
Konsalnet, Impel, Solid Security.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie odbywa się na podstawie: 1. Kolokwium końcowego
obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają
zaliczenie na ocenę się: treści przekazywane podczas wykładów, wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. 2.
Udziału w dyskusji i aktywności podczas ćwiczeń przedmiotowych
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Bezpieczeństwo obrotu prawnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd5598869053.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa prywatnego

BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie
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W2

Rozumie znaczenie norm prywatnoprawnych dla
funkcjonowania społeczeństwa oraz relację pomiędzy
zakresem ochrony prawnej jednostki przez państwo
a jej bezpieczeństwem

BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

W3

Zna podstawowe zasady dochodzenia roszczeń
w procesie cywilnym

BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

BNA_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

U2

Potraﬁ stosować podstawowe instytucje prawa
cywilnego

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

U3

Potraﬁ samodzielnie zidentyﬁkować kluczowe
przesłanki dochodzenia podstawowych roszczeń
cywilnoprawnych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dokonywania wstępnej oceny prawnej danej sytuacji
w świetle norm prawa prywatnego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie do zajęć

15

analiza problemu

25

przygotowanie eseju

20

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

1.

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

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

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot prowadzony jest w formule dyskusyjnowarsztatowej. Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie
kolokwium, pracy zaliczeniowej oraz aktywności podczas
zajęć (ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych
trzech powyższych)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Prawa człowieka – dzieje idei, ochrona
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd559888bf84.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przedstawienie historycznych korzeni praw człowieka, ich generacji w ujęciu Karla Vasaka,
międzynarodowej ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem systemów uniwersalnego i regionalnego, a także
założeń państwa prawnego, krajowego systemu ochrony praw człowieka i obywatela oraz omówienie wybranych
praw wraz ze wskazaniem na ich naruszenie oraz narzędzia ochrony.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

87 / 218

W1

Student zna i rozumie główne podstawowe pojęcia
i wartości związane z prawami człowieka. Zna
i rozumie historię kształtowania się praw człowieka
w praktyce politycznej i ustrojowej począwszy od XVIII
wieku, a także współczesne rozwiązania prawne
chroniące prawa człowieka w porządkach
międzynarodowym i wewnętrznym.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

Student rozumie zasady chroniące prawa człowieka
na wybranych przykładach i w wybranych porządkach
prawnych. Zna instytucjonalne formy ochrony praw
człowieka w Polsce oraz wybranych państwach.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

egzamin pisemny,
prezentacja

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować obszary naruszeń praw
człowieka, posiada umiejętność wskazania
na generacje praw człowieka, a także na ich granice
i ograniczenia. Potraﬁ powiązać i uzasadnić relacje
między prawami człowieka, a rządami prawa.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wyrażania potrzeby ochrony
praw człowieka w różnych sytuacjach życiowych, ma
świadomość wagi tych zagadnień w relacjach
międzyludzkich oraz stosunkach międzynarodowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Podstawowe pojęcia. Idea praw człowieka. Generacje. Podział praw człowieka
według Karla Vasaka. Źródła historyczne praw człowieka: antyk, człowiek i jego
prawa w nurcie myśli judeochrześcijańskiej, antropocentryzm prawa rzymskiego,
człowiek w średniowiecznym uniwersalizmie, w epoce Renesansu i Oświecenia.
Idee umowy społecznej, prawa mniejszości w warunkach demokracji-"tyrania
większości"

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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2.

Z dziejów ustawodawstwa praw człowieka: m.in.Deklaracja Praw Wirginii,
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych, Konstytucja Stanów
Zjednoczonych, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wartości, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych
i Kulturalnych, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

W1, W2, U1, K1

3.

Prawa człowieka w wewnętrznym porządku prawnym: Trybunał Konstytucyjny,
Rzecznik Praw Obywatelskich, sądy, organizacje pozarządowe, zagrożenia praw
człowieka w warunkach demokracji, idea obywatelskiego nieposłuszeństwa

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie
prezentacji na wybrany temat, uprzednie przesłanie konspektu
egzamin pisemny, prezentacja
wraz z bibliograﬁą oraz pozytywne zaliczenie egzaminu
pisemnego/testu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Strategiczne problemy współczesnego świata arabskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.1583743171.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

W pełni rozumie istotę i specyﬁkę stosunków
międzynarodowych

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej

W2

Ma podstawową wiedzę na temat ewolucji stosunków
międzynarodowych i ich powiązania ze współczesną
strategią

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej

W3

Ma wiedzę o systemie międzynarodowym i historii
badań strategicznych w skali światowej

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej

Sylabusy

90 / 218

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej

U1

Potraﬁ analizować problemy tzw. Wielkiej Strategii
i Reagowania Kryzysowego

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

esej

U2

Potraﬁ analizować myśl strategiczną i doktryny
strategiczno-obronne współczesnego świata

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

esej

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

esej

W4

Ma wiedzę o uwarunkowaniach badań strategicznych
na świecie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów do samodzielnej analizy wydarzeń
międzynarodowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie eseju

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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1. Wstęp. Strategia i jej transformacja.
2. Tzw. rewolucja w sprawach wojskowych - zamierzenia i realizacja.
3. Problemy kultury strategicznej a różnice cywilizacyjne.
4. Transformacja „Wielkiej Strategii”.
5. Globalizacja.
6. Wielka strategia USA.
7. Tzw. problem wojen liberalnych.
1.

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

8. Wojna asymetryczna a strategia.
9. Zmiany strategii wojskowej w XXI w.
10. Absolutyzacja siły powietrznej.
11. Tzw. wojna z terroryzmem – założenia i realia.
12. Problemy komunikacji strategicznej.
13. Środowiska medialne, otoczenie informacyjne i tzw. „bitwy medialne”.
14. Historia strategii w Polsce po 1918 r.
15. Założenia polskiej doktryny strategicznej z końca XX i początków XXI wieku.

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie pracy w formie eseju
na zaakceptowany przez prowadzącego temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Polityka bezpieczeństwa USA. Formowanie, zasady i realizacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd55988d36dc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami wpływającymi na kształt polityki
bezpieczeństwa USA - zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i także wewnętrznym.

C2

Wykład obejmuje cztery zasadnicze komponenty: (1) podstawy konstytucyjne i ustawowe, (2) kwestie
formowania polityki zagranicznej, w tym instytucji, które w tym procesie uczestniczą, (3) kwestie zasad, założeń
doktrynalnych i przesłanek intelektualnych dla polityki bezpieczeństwa USA oraz (4) oraz kierunki działań
w ramach tej polityki.

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

podstawy ustawowe dla określonych działań
w polityce bezpieczeństwa zewnętrznego
i wewnętrznego USA

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

raport

W2

przesłanki stojące za określonymi działaniami
w polityce bezpieczeństwa zewnętrznego
i wewnętrznego USA

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W05

raport

W3

kierunki działań w polityce bezpieczeństwa
zewnętrznego i wewnętrznego USA

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

raport

U1

deﬁniować najistotniejsze podmioty (także te poza
formalnymi strukturami rządowymi) wpływające
na politykę bezpieczeństwa zewnętrznego
i wewnętrznego USA

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U05

raport

U2

samodzielnie formułować opinie dotyczące
różnorodnych aspektów polityki bezpieczeństwa
zewnętrznego i wewnętrznego USA

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

raport

U3

analizować źródła przygotowane w większości
w języku angielskim

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotowywania materiałów analitycznych (raportów)

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

raport

K2

odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie dzięki
wykorzystaniu wiedzy dotyczącej innego obszaru
geograﬁcznego (tutaj: USA)

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie raportu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podstawy formalnoprawne polityki bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego
USA

W1, U2, U3, K1, K2

2.

Wymiar instytucjonalny polityki bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego
USA

W2, U1, U3, K1, K2

3.

Założenia doktrynalne i przesłanki intelektualne dla polityki bezpieczeństwa
zewnętrznego i wewnętrznego USA

W2, U2, U3, K1, K2

4.

Główne kierunki działań w ramach polityki bezpieczeństwa zewnętrznego i
wewnętrznego USA

W3, U2, U3, K1, K2

5.

Czynniki wpływające na kształt polityki bezpieczeństwa zewnętrznego i
wewnętrznego USA (m.in. opinia publiczna, lobbying, media)

W1, W2, U2, U3, K1, K2

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

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest napisanie raportu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zapoznanie się z literaturą przedmiotu.

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.WSMBNAN.220.5cd5598903f9d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
wykład: 18

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_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami
z zakresu wojskowości

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Poprawnie posługuje się najważniejszymi teoriami
i strategiami z zakresu myśli wojskowej

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Potraﬁ określić typy (modele), rodzaje i struktury sił
zbrojnych

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4

Analizuje czynniki warunkujące kształt i charakter sił
zbrojnych wybranych państw

BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Właściwie interpretuje rolę i miejsce sił zbrojnych
w państwie

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przeprowadzenie badań literaturowych

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.

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

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

Sylabusy
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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.

Regionalne organizacje militarne

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:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie przygotowanego
indywidualnie bądź grupowo wykładu problemowego z
wykorzystaniem elementów multimedialnych. Zaliczenie (poziom
oceny) uwarunkowane jest także odpowiednią frekwencją (min.
60% obecności na zajęciach) oraz aktywnością (udział w dyskusji
podsumowującej każdorazowe spotkanie)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Konﬂikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa
wewnętrznego i międzynarodowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd559892a063.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cele poznawcze i kształcące: pokazanie powiązań pomiędzy religią, etnicznością a polityką. Przedmiot ma
zapoznać z problematyką mechanizmów powstawania konﬂiktów etnicznych i wyznaniowych, sposobami
radzenia sobie z nimi oraz działaniami prewencyjnymi. Cele ideowo-wychowawcze: zwrócenie uwagi na rolę religii
w uregulowaniu konﬂiktów; podkreślenie poszanowania odmienności etnicznej i religijnej występującej
na świecie, ze szczególnym podkreśleniem, że stają się one zarzewiem konﬂiktu poprzez wykorzystanie ich jako
tematu zastępczego w celu odwrócenia uwagi od istoty problemu.

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

Ma podstawową wiedzę o podłożu i przyczynach
konﬂiktów etnicznych i religijnych w ich historycznych
i regionalnych kontekstach.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Ma podstawową wiedzę o człowieku jako pomiocie
konﬂiktów etnicznych i religijnych.

BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

Zna podstawową terminologię i faktograﬁę dotyczącą
różnorodnych konﬂiktów etnicznych i religijnych.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umie dostrzegać czynniki generujące konﬂikty
etniczne i religijne.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ dokonać krytycznej oceny oraz zanalizować
informację podawane przez źródła różnych stron
konﬂiktu.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

Samodzielnie poszukiwać metod pozwalających
zapobiegać, łagodzić oraz wygaszać konﬂikty na tle
etnicznym i religijnym.

BNA_K2_U01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Podjęcia się roli mediatora oraz może pośredniczyć
w dialogu między członkami różnych mniejszości
etnicznych, wyznawcami różnych religi.

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

Jest w stanie służyć poradą w sytuacjach kryzysowych
związanych z pojawieniem się konﬂików na tle
etnicznym i religijnym

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

34

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

28

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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1.

Zapoznanie z podstawową terminologia związana z problematyką: konﬂikt
etniczny, konﬂikt religijny, konﬂikt etnoreligijny, nacjonalizm, czystki etniczne a
ludobójstwo, ekstreminizm, fundamentalizm, terroryzm religijny.

W3

2.

Konﬂikt etniczny jako typ konﬂiktu społecznego.
Charakterystyka konﬂiktu etnicznego ze względu na: podmiot, zasięg, przedmiot,
sposób przejawiania się, czas trwania, charakter sprzeczności.
Typy konﬂiktów etnicznych.
Źródła zewnętrznych i wewnętrznych konﬂiktów etnicznych.
Omówienie najważniejszych konﬂiktów etnicznych toczących się w XX i XXI w.

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Konﬂikt religijny i etnoreligijny
Symptomy konﬂiktu religijnego
Religia jako czynnik wywołujący lub wzmacniający konﬂikt etniczny
Religia jako czynnik łagodzący lub rozwiązujący konﬂikt etniczny

W1, W2, W3, U1, U2, U3

4.

Fundamentalizm religijny: chrześcijańswto (kościoły ewangelikalne w USA),
judaizm, islam, hinduizm
Religia w konﬂiktach zbrojnych w XX i XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzeni poradzieckiej
Terrorym religijny
Sekty religijne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i
międzynarodowego

W2, U1, U2, U3, K1, K2

5.

Formy i sposoby zapobiegania, łagodzenia oraz interweniowania w przypadku
konﬂiktów etnicznych i religijnych

W1, U1, U3, K2

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie obejmuje całość treści merytorycznych tematyki wykładów
oraz znajomość dwóch wybranych z sylabusa artykułów, na podstawie
napisanego testu składającego się z dwóch części: a) wyboru, uzupełnień,
b) krótkiej części opisowej – (znajomość dwóch wybranych z sylabusa
zaliczenie na ocenę artykułów). Punktowane od najwyższego: część opisowa, test wyboru i
uzupełnień Dodatkowo dla osób szczególnie zainteresowanych tematyką
- rozprawka naukowa na dowolny temat z poruszanej problematyki (ok 7
stron) – nagradzana bonusowo przy wystawianiu oceny zaliczeniowej z
przedmiotu Do oceny stosuje się standardową skalę ocen

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd5598955bf0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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 przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawnymi aspektami bezpieczeństwa publicznego

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 poszerzoną wiedzę na temat aktywności
i roli człowieka w obszarze bezpieczeństwa,
pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów
bezpieczeństwa wewnętrznego, regionalnego
i globalnego

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

kazus, zaliczenie

W2

ma poszerzoną wiedzę na temat instytucji, struktur
i norm w obszarze zarządzania bezpieczeństwem
i zarządzania w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

kazus, zaliczenie

BNA_K2_U02

kazus, zaliczenie

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K04

kazus, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

sprawnie posługuje się normami prawnymi oraz
regułami zarządzania kryzysowego w celu rozwiązania
konkretnych problemów bezpieczeństwa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykazuje inicjatywę oraz głęboką motywację
do aktywnego zaangażowania w działania związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa , jest świadom
skutków podjętych decyzji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie do zajęć

30

analiza aktów normatywnych

10

rozwiązywanie kazusów

10

analiza orzecznictwa

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie bezpieczeństwa i jego znaczenie w życiu społecznym; rodzaje
bezpieczeństwa

W1, W2, U1

2.

Prawo jako narzędzie realizacji bezpieczeństwa publicznego w wybranych
dziedzinach życia społecznego – skuteczność prawa

W1, W2, U1, K1

3.

Świadomość prawna w zakresie obowiązujących uregulowań dotyczących
bezpieczeństwa publicznego (znajomość prawa, jego oceny, postulaty)

W1, U1

Sylabusy
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4.

Bezpieczeństwo w zakresie porządku publicznego- wybrane zagadnienia - ustawa
o policji z 6. 04. 1990 r.

W1, W2, U1, K1

5.

Ustawa o strażach gminnych z 9. 10. 1997 r

W2, U1, K1

6.

Bezpieczeństwo w zakresie imprez masowych – ustawa w 20. 03. 2009 r. ,
Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez
sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej z 17.11. 1985 r.

W1, W2, U1, K1

7.

Bezpieczeństwo w zakresie ochrony środowiska- ustawa z 27. 04. 2001 r. o
ochronie środowiska oraz ustawa z 3.10. 2008 r. o dostępie do informacji o
środowisku

W1, W2, U1, K1

8.

Bezpieczeństwo publiczne a dostęp do informacji publicznych – ustawa z 6. 06.
2001 o dostępie do informacji publicznej.

W1, W2, U1, K1

9.

Podstawowe założenia współczesnej polityki prawa w zakresie bezpieczeństwa
publicznego

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
kazus, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w zajęciach analiza kazusów zaliczenie końcowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Komunikacja w sytuacjach kryzysowych II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd559897b887.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe zasady i instrumenty współpracy
z mediami w sytuacji kryzysu wizerunku/reputacji

BNA_K2_W04

kazus

W2

specyﬁkę internetu i mediów online jako przestrzeni
komunikacji kryzysowej

BNA_K2_W03

kazus

W3

zasady, style, elementy, etapy, strategie negocjacji
jako podstawowego instrumentu rozwiązywania
sporów w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_W04

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

zastosować zdobytą wiedzę do zanalizowania
i rozwiązania konkretnego problemu wynikającego
ze zderzenia spornych racji

BNA_K2_U01

kazus, prezentacja

U2

przygotować projekt planu działań informacyjnych
wobec mediów, w ramach grup zadaniowych

BNA_K2_U04

prezentacja

U3

zidentyﬁkować metody manipulowania informacją
i stosować poznane strategie językowe i negocjacyjne

BNA_K2_U02

zaliczenie ustne

BNA_K2_K03

zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do przyjmowania różnych ról w ramach zespołu
negocjacyjnego i zarządzającego informacjami
w sytuacji kryzysowej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Przygotowanie do sprawdzianów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
83

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.

Zasady radzenia sobie z negatywnymi doniesieniami medialnymi; analizy
przypadków sytuacji kryzysowych, w których doszło do złamania zasad
współpracy z mediami (niepowodzeń w zarządzaniu komunikacją kryzysową);
poznanie internetu jako przestrzeni komunikacji kryzysowej; przygotowanie do
kontaktów z mediami - zasady wykorzystania narzędzi: konferencja prasowa,
mailing, wystąpienie przed kamerą, media społecznościowe; media event; wywiad
w mediach); prezentacja - studia przypadków - ćwiczebne plany wykorzystania
przestrzeni online i omawianych narzędzi do optymalizowania współpracy z
mediami w sytuacji kryzysu wizerunku; zagadnienie istoty negocjacji,
wprowadzenie podstawowych pojęć z tego zakresu w zestawieniu z
podstawowymi pojęciami retoryki; podstawowe style negocjacji, jej etapy i
strategie negocjacyjne; komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacji w
powiązaniu z problemem etyki wypowiedzi; analiza wypowiedzi pod kątem
wykorzystywanych w nich strategii negocjacyjnych; ćwiczenie sprawności
negocjacyjnej poprzez udział w grach dydaktycznych; rola mediów w inspirowaniu
i kreowaniu konﬂiktu/kryzysu

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne, kazus,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Przygotowanie i przedstawienie w ustalonych terminach
prezentacji multimedialnej. 2. Ocena aktywności i pracy w
grupie na zajęciach, odnotowywana przez prowadzącego. 3.
Ocena przygotowania na zajęcia. 4. Ustne kolokwium
zaliczeniowe
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Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd55989a4ca5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Posiada pogłębioną wiedzę nt. zjawiska przestępczości
zorganizowanej oraz potraﬁ dokonać analizy wpływu
przestępczości zorganizowanej na bezpieczeństwo
państwa

BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

zaliczenie pisemne

W2

Rozumie rolę, zadania oraz organizację organów
ochrony prawnej w przeciwdziałaniu przestępczości
zorganizowanej

BNA_K2_W04,
BNA_K2_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę do opisu
kryminologiczno-ﬁnansowych oraz prawnych aspektów BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02
rozpoznawania i przeciwdziałania przestępczości
zorganizowanej

zaliczenie pisemne

U2

Potraﬁ zaproponować właściwy sposób postępowania
wykorzystując wiedzę dotyczącą sposobów
i mechanizmów zwalczania przestępczości
zorganizowanej

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

BNA_K2_K04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia
ról w instytucjach bezpieczeństwa

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do zajęć

20

analiza badań i sprawozdań

5

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści konwersatorium obejmują następujące zagadnienia:
podstawowe pojęcia związane ze zjawiskiem przestępczości zorganizowanej;
geneza i skutki przestępczości zorganizowanej;
rozmiary i klasyﬁkacja zagrożeń przestępczością zorganizowaną w Polsce w XXI
wieku;
główne formy aktywności kryminalnej zorganizowanych grup przestępczych;
podstawy prawne przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej; (wybrane
regulacje kodeksu karnego, regulacje karnoprocesowe, czynności operacyjnorozpoznawcze);
zadania i organizacja organów zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce
(MSWiA, Agencja Wywiadu, ABW, Policja (w szczególności CBŚ), Straż Graniczna,
W1, W2, U1, U2, K1
KAS, CBA, GIIF);
współpraca krajowych służb mundurowych;
formy pracy i sposoby działania oraz środki zwalczania przestępczości
zorganizowanej;
pojęcie białego wywiadu. Jego cele, metody działania i znaczenie białego wywiadu
w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej;
systemy ewidencji rozpoznawczo-kryminalistycznej i ich rola w przecidziałaniu i
zwalczaniu przestępczości zorganizowanej;
najnowsze zdobycze nauki i techniki w przeciwdziałaniu przestępczości
zorganizowanej;
europejskie organy ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej;

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu 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;

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Służby porządku publicznego w Europie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd55989ce5ce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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

Zapoznanie studentów z ogólną problematyką służb ochrony porządku publicznego w Europie

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu typologii służb porządku publicznego oraz poziomu ich zorganizowania
w poszczególnych reżimach politycznych

C3

Zapoznanie studentów z problematyką rozwoju służb porządku publicznego i ewolucją ich zadań

C4

Omówienie tematyki związanej z unijną współpracą na rzecz rozwoju służb porządku publicznego w Europie.

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 oraz
typologie dotyczące służb ochrony porządku
publicznego.

BNA_K2_W01

zaliczenie pisemne

W2

Student zna w sposób rozszerzony schemat
organizacji oraz funkcjonowanie podstawowych
organów ochrony porządku publicznego, które
występują w wybranych państwach współczesnej
Europy, jak też ich historyczny rozwój.

BNA_K2_W02

zaliczenie pisemne

U1

Student potraﬁ określić, jakie czynniki determinowały
metody zapewniania porządku publicznego od czasów
nowożytnych (XVII-XVIII w.) do dziś, interpretować
ówczesne realia, jak też formułować swoje opinie
na ten temat.

BNA_K2_U01

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ poprawie analizować systemy
porządku publicznego w zależności od reżimu
sprawowanego w danych państwach.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie pisemne

U3

Student potraﬁ wyodrębnić główne problemy
i priorytety służb porządku publicznego wobec nowych
wyzwań globalizacji.

BNA_K2_U01

zaliczenie pisemne

BNA_K2_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy w temacie
służb porządku publicznego, które są ważnym
elementem w naukach o bezpieczeństwie narodowym.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu 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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Deﬁnicje pojęcia służb porządku publicznego oraz pojmowania ich kompetencji.
Znaczenie terminu policja na przestrzeni dziejów. Rola publicznych egzekucji w
utrzymywaniu porządku

W1, U1

2.

Opricznina Iwana Groźnego jako model utrzymywania porządku publicznego

W2, U1, U2

3.

Rys historyczny metod utrzymywania porządku publicznego w epoce nowożytnej.
Koncepcja policji we Francji Ludwików. Rola Wielkiej Rewolucji Francuskiej w
kształtowaniu nowego modelu porządku. Wielki Terror

W2, U1, U2

4.

Model państwo policyjne na przykładzie Prus Fryderyka Wielkiego i Rosji
Katarzyny II - podobieństwa i różnice.

W2, U1, U2

5.

Narodziny paryskiej Surete. Eugeniusz-Franciszek Vidocq oraz Alfons Bertillon

W2, U1, U2

6.

Rozwój policji londyńskiej w XVIII i XIX wieku. Sędziowie pokoju, łowcy głów, gońcy
z Bow Street. Reforma Roberta Peela i narodziny Scotland Yardu. Przestępstwa na
Whitechapel

W2, U1, U2

7.

Początki daktyloskopii: Henry Faulds, William Herschel i Francis Galton

U1

8.

Służby porządku publicznego w państwie totalitarnym: Czeka/GPU/OGPU/ NKWD
oraz Gestapo - analiza porównawcza

W2, U1, U2

9.

Powojenny obraz aparatu ochrony porządku publicznego w państwach bloku
wschodniego. Seryjni mordercy: blok wschodni (Andriej Czikatiło) i blok zachodni
(Ted Bundy)

W2, U1, U2

10.

Wkład Unii Europejskiej w budowaniu współpracy policyjnej wśród państw
członkowskich. Analiza dorobku unijnego w dziedzinie Obszaru Wolności,
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

W1, U1, U3, K1

11.

Globalizacja i jej zagrożenia jako czynnik warunkujący nowe wyzwania dla służb
porządku publicznego.

U3, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Główną formą zaliczenia kursu jest pozytywny wynik kolokwium
zaliczeniowego, które odbędzie się na ostatnich zajęciach. Ponadto
zaliczenie pisemne każdorazowo podczas zajęć będzie oceniana aktywność studentów.
Czterech studentów o najwyższej liczbie punktów przyznanych za
aktywność zostanie zwolnionych z obowiązku pisania kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa - dopuszczalne 3 nieobecności.
Brak wstępnych wymagań udziału studenta na zajęciach.

Sylabusy
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Bezpieczeństwo globalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd559833f2cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Zapoznanie studentów głównymi problemami bezpieczeństwa w wymiarze globalnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna główne problemy bezpieczeństwa w wymiarze
globalnym

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny
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W2

Zna główne konﬂikty zbrojne współczesnośc

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny

W3

Zna podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa
globalnego

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ zdiagnozować najważniejsze zagrożenia
globalne

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

egzamin pisemny

U2

Potraﬁ wskazać metody współdziałania państw w celu
likwidacji skutków zagrożeń globalnych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

egzamin pisemny

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Samodzielnej analizy podstawowych problemów
i zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa globalnego,
wynikających ze zjawiska globalizacji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

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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• Pojęcie bezpieczeństwa globalnego.
• Sekurytyzacja.
• Wielka Strategia.
• Międzynarodowa kontrola zbrojeń a rozprzestrzenianie broni masowej zagłady.
• Terroryzm jako zjawisko globalne.
• Bezpieczeństwo ekologiczne.
• Nierównomierny rozwój społeczny i gospodarczy a bezpieczeństwo globalne.
1.

• Problemy ochrony zdrowia i współpraca międzynarodowa w tym zakresie.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

• Katastrofy naturalne i współpraca międzynarodowa przy usuwaniu ich skutków.
• Kryzysy gospodarcze w wymiarze globalnym.
• Przestępczość międzynarodowa o charakterze globalnym.
• Wymiar globalny lokalnych konﬂiktów zbrojnych na początku XXI wieku.
• Migracje ludności-zagrożenia i korzyści.
• Problemy surowców strategicznych.
• Interwencje humanitarne.

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pytania otwarte (trzy otwarte pytania na 30 minut. Warunkiem zaliczenia
jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na ponad połowę pytań).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598361148.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu/modułu jest omówienie współczesnych globalnych i regionalnych systemów bezpieczeństwa
oraz wskazanie na ich rolę w kształtowaniu ładu międzynarodowego. Przedstawione zostaną organizacje
międzynarodowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo globalne i regionalne, ich ustrój, cele statutowe, a także
osiagnięcia i niepowodzenia w kształtowaniu ładu 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

Zna i rozumie stan badań nad rolą oraz kierunkami
rozwoju instytucji bezpieczeństwa międzynarodowego
w ujęciu regionalnym

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

Zna i rozumie znaczenie działalności organizacji
i instytucji w zakresie tworzenia regionalnych
systemów bezpieczeństwa

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

Zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania
regionalnych systemów bezpieczeństwa

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować główne problemy związane
z zagadnieniami bezpieczeństwa międzynarodowego
w ujęciu regionalnym

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

Potraﬁ prognozować zmiany zachodzące
w międzynarodowym środowisku w zakresie
bezpieczeństwa

BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3

Posługuje się specjalistycznym językiem z zakresu
teorii bezpieczeństwa

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do interpretowania zmian zachodzących
w środowisku międzynarodowym w zakresie ewolucji
pojęcia bezpieczeństwa

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

18

przygotowanie do ćwiczeń

74

przygotowanie do egzaminu

70

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Terminologia – bezpieczeństwo globalne i regionalne we współczesnym świecie

W1, U3

Sylabusy
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2.

Organizacja Narodów Zjednoczonych:
− Misje pokojowe
− Walka z terroryzmem

W1, W2, U1, U3

3.

Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w Europie i streﬁe północnoatlantyckiej:
- Działalność Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa
◦ PWBiS oraz strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE
◦ WPZiB, WPBiO, EPS oraz strategia bezpieczeństwa zewnętrznego UE
◦ Relacje UE z UZE i NATO
- Działalność NATO na rzecz bezpieczeństwa w streﬁe północnoatlantyckiej
◦ Struktura instytucjonalna
◦ Struktura sił zbrojnych
◦ Potencjał militarny
◦ Koncepcje strategiczne
◦ Plany ewentualnościowe
◦ Flanka wschodnia
- Działalność OBWE na rzecz bezpieczeństwa

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

4.

Europejskie inicjatywy subregionalne promujące współpracę państw na rzecz
bezpieczeństwa:
- Grupa Wyszehradzka
- Inicjatywa Środkowoeuropejska i inicjatywa Trójmorza
- Rada Państw Morza Bałtyckiego

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

5.

Inicjatywy w dziedzinie bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych
Państw. GUAM

W2, W3, U1, U3

6.

Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej:
- Działalność Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) na
rzecz bezpieczeństwa w regionie
- Wielka gra na Morzu Południowochińskim

W2, U1, U3, K1

7.

Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w Afryce i na Bliskim Wschodzie:
- Działalność Organizacji Państw Afrykańskich/Unii Afrykańskiej na rzecz
bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim
- Działalność Ligi Państw Arabskich i Rady Współpracy Zatoki Perskiej na rzecz
bezpieczeństwa w regionie

W2, W3, U1, U2, U3, K1

8.

Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej – działania regionalnych
porozumień integracyjnych na rzecz bezpieczeństwa - UNASUR, PROSUR

W2, W3, U1, U3, K1

9.

Relacje NATO z innymi organizacjami międzynarodowymi

W3, U1, U2, K1

10.

Rola Rzeczpospolitej Polskiej we współpracy regionalnej i subregionalnej

W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin testowy, pytania testowe otwarte, pytania testowe
jednokrotnego wyboru, pytania testowe wielokrotnego wyboru

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń – pytania testowe zamknięte i otwarte;
ocena ciągła podczas ćwiczeń.

Sylabusy
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American Foreign and Security Policy in the Asia-Paciﬁc
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598a4778d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego 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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course aims at providing students with basic knowledge of American foreign and security policy in the Asia
and the Paciﬁc, starting with institutional framework, as well as goals and objectives of the U.S. policy in the
region. Historical background and selected dimensions of American policy will be also discussed (policy towards
China, Japan, India, SE Asia, Australia, regional organizations).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

basic issues of the America foreign and security policy
the Asia-Paciﬁc region, as well as their theoretical
background

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

egzamin pisemny

W2

BNA_K2_W01,
regional security system, its evolution and main actors
BNA_K2_W02,
in the region
BNA_K2_W03

egzamin pisemny

W3

political, social and economic processes determining
international relations and the U.S. foreign and
security policy in the region

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

egzamin pisemny

U1

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

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U05

egzamin pisemny

U2

can present knowledge based opinions, exchange
them, defend his thesis

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U05

egzamin pisemny

U3

can critically assess American foreign and security
policy

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U05

egzamin pisemny

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

deepen knowledge in the area of American foreign
and security policy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie do ćwiczeń

68

przygotowanie do egzaminu

64

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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. Institutional framework of the U.S. foreign and security policy towards Asia and
the Paciﬁc – introduction.
2. Role of the President and his administration in the U.S. FP making process.
3. Federal agencies and legislative in the American FP.
4. Lobbying, media, public opinion in the U.S. Asia-Paciﬁc policy.
5. Goals of American foreign policy and objectives of the U.S. FP in the Asia-Paciﬁc
region.
6. Historical background.
1.

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

7. Sino-American relations – conﬂict or collaboration?
8. U.S.-Japan relations as a core alliance in the Asia-Paciﬁc.
9. Washington-Tokyo-Beijing trilateral relations.
10. Cooperation with India and the regional system.
11. Signiﬁcance of the Korean Peninsula in American policy.
12. Relations with Australia – agent of U.S.-Asia relations?
13. The role of the Asia-Paciﬁc Economic Cooperation (APEC).
14. U.S. policy towards regional organizations in East Asia.

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Active participation in classes and written exam (lectures' and readings'
based). Students who cannot participate in classes will be asked to
prepare an extra essay (ca. 20 000 characters, topic must be agreed with
the lecturer in advance).
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Military Interventions
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598a6aaf3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego 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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Założenim kursu jest ukazanie mechanizmu interwencji zbrojnej na szereokim tle stosunków międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasadnicze cechy interwencji militarnej jko
instrumentu polityki zagranicznej

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne, esej
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W2

przebieg i skutki interwencji militarnych
analizowanych w trakcie kursu

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne, esej

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

zaliczenie pisemne, esej

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zanalizować daną interwencję zbrojną w celu
wyjaśnienia jej struktury

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozszerzania wiedzy na temat róznych aspektów
interwencji zbrojnych

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
138

ECTS
5.0

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.

Zagdanienia wstępne i dyskusja na temat interwencji zbrojnych

W1, U1, K1

2.

Wojna Koreańska

W2, U1, K1

3.

Wojna Wietnamska

W2, U1, K1

4.

Radzieckie interwencje w Europie Środkowej

W2, U1, K1

5.

Rosjanie w Afganistanie

W2, U1, K1

6.

Pierwsza wojna w Zatoce

W2, U1, K1

7.

Somalia

W2, U1, K1

8.

Międzynarodowa interwencja w Syrii

W2, U1, K1

9.

Interwencja przeciwko IS - szeroki temat obejmujący głównie działania w Syrii i
Iraku

W2, U1, K1

Sylabusy
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10.

Rosyjska interwencja w Syrii

W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, esej

Warunkiem zaliczenia jest udział w dyskusji, przedstawienie eseju na
zadany temat oraz napisanie kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598a8d7a2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
wykład: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

warunki naturalne, gospodarcze, etniczne, społeczne,
polityczne, międzynarodowe, decydujące
o bezpieczeństwie w regionie; zna istniejące
zależności między państwami regionu, sojuszami,
grupami państw, ich wzajemnych zależności,
rywalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych
problemów, które mogą decydować o stanie
bezpieczeństwa regionu.

BNA_K2_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wykorzystać wiedzę w celu zdeﬁniowania możliwych
zagrożeń w regionie z zakresu bezpieczeństwa
środowiska, bezpieczeństwa energetycznego
i międzynarodowego, umie wskazać źródła
potencjalnych zagrożeń wynikających z istniejącej
sytuacji etnicznej, gospodarczej, politycznej
i międzynarodowej państw regionu.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie pisemne

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceny stanu swojej wiedzy i zrozumienia konieczności
jej pogłębiania, doskonalić nabytą wiedzę, podjąć
dyskusję i określić w niej swoje stanowisko.

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Charakterystyka Morza Czarnego, mapa polityczna regionu.

W1, U1, K1

2.

II. Tranzytowe znaczenia Morza Czarnego.

W1, U1, K1

3.

III. Rosja jako państwo czarnomorskie.

W1, U1, K1

4.

Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty bezpieczeństwa Rosji w regionie
czarnomorskim.

W1, U1, K1

5.

Turcja jako państwo czarnomorskie.

W1, U1, K1

6.

Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty bezpieczeństwa Turcji w regionie.

W1, U1, K1

7.

Ukraina jako państwo czarnomorskie.

W1, U1, K1

8.

Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty bezpieczeństwa Ukrainy w regionie
czarnomorskim.

W1, U1, K1

9.

Wpływ konﬂiktu ukraińsko-rosyjskiego na sytuację w regionie czarnomorskim.

W1, U1, K1

10.

Gruzja jako państwo czarnomorskie.

W1, U1, K1

11.

Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty bezpieczeństwa Gruzji.

W1, U1, K1

12.

Polityka Unii Europejskiej wobec regionu czarnomorskiego.

W1, U1, K1

Sylabusy
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13.

Problem Mołdawii w regionie czarnomorskim.

W1, U1, K1

14.

Rumunia jako państwo czarnomorskie

W1, U1, K1

15.

Bułgaria jako państwo czarnomorskie

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Zaliczenie kolokwium przygotowanego w formie testu
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Jednostki i operacje antyterrorystyczne na świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598ab2bb3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
wykład: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

Sylabusy

Zna struktury jednostek antyterrorystycznych
wybranych państw świata, oraz specyﬁkę ich
funkcjonowania

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

prezentacja

Zna podstawy prawne działania jednostek AT
w Polsce.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

prezentacja
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W3

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

prezentacja

Potraﬁ porównać metody działania jednostek AT
w różnych państwach świata.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

prezentacja

Potraﬁ analizować zagrożenia terrorystyczne.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

prezentacja

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K04

prezentacja

Zna wybrane przykłady działań jednostek AT. Potraﬁ
ocenić skuteczność działań jednostek AT.

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Analizy zagrożeń terrorystycznych z punktu widzenia
możliwości ich zwalczania i przeciwdziałania im.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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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1. Podstawy prawne działania jednostek AT
2. Niemcy GSG-9
3. Wielka Brytania SAS
4. Francja GIGN
5. Włochy NOCS
6. Izrael
7. Polska
1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1
8. Rosja
9. USA
10. Monachium 1972
11. Mogadiszu 1977
12. Entebbe 1976
13. Teheran 1979
14. Moskwa i Biesłan 2002 i 2004

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
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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Podstawy kryminologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598adbce9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
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 przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami kryminologicznymi oraz innymi
zagadnieniami związanymi z przestępczością jako zjawiskiem społecznym.

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: podstawowe pojęcia
i koncepcje kryminologiczne; mechanizmy
zapobiegania przestępczości w obszarach związanych
z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym;
mechanizmy działania organów publicznych
w zakresie kształtowania polityki karnej państwa,

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie pisemne

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie pisemne

BNA_K2_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ: porządkować, interpretować
i wyjaśniać zjawiska społeczne związane
z popełnianiem przestępstw; analizować przyczyny
zjawisk przestępczych łączących się z kwestiami
bezpieczeństwa państwa oraz proponować środki
służące ograniczeniu poziomu przestępczości
w wybranych obszarach.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do: samodzielnego rozwiązywania
problemów związanych ze zjawiskiem przestępczości;
formułowania własnych poglądów na temat polityki
państwa w obszarze walki z przestępczością.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

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 przedmiotu będzie obejmowała podstawowe zagadnienia
kryminologiczne dotyczące przestępstwa, przestępcy oraz zjawiska
przestępczości. Omówione zostaną najważniejsze koncepcje kryminologiczne
wyjaśniające przyczyny zachowań przestępczych (m.in. koncepcja naznaczania
społecznego Edwina M. Schura, teoria zróżnicowanych powiązań Edwina
Sutherlanda, teorie zróżnicowania kulturowego Alberta Cohena i Waltera Millera,
teoria ekologiczna Ernesta Burgessa). Przedmiotem zajęć będzie problem
przestępczości ujawnionej i przestępczości nieujawnionej (zagadnienie tzw.
ciemnej liczby przestępstw), w tym także metody służące otrzymywaniu
informacji na temat popełnionych przestępstw. Scharakteryzowany zostanie
wpływ zmian społecznych na zjawisko przestępczości, a także wybrane kategorie
przestępstw (związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym) w
oparciu o analizę danych statycznych dotyczących zjawiska przestępczości w
Polsce (m. in. przestępczość gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem
problemu korupcji). Odrębnie zostanie scharakteryzowana problematyka oﬁary
przestępstwa (wiktymologia), problem recydywy oraz zagadnienie strachu przed
zjawiskami przestępczymi. Przedmiotem zajęć będzie również zapobieganie
przestępczości oraz strategie walki z przestępczością (m.in. w odniesieniu do tzw.
przestępstw bez oﬁar), jak również zjawisko tzw. populizmu penalnego.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu "Podstawy prawa karnego w Polsce".

Sylabusy
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Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598b0c43e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami ryzyk ekonomicznych i prawnych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Pojęcie “bezpieczeństwa obrotu gospodarczego” rozumiane
jest tu w skali mikro, czyli z punktu widzenia pojedynczej ﬁrmy - zakres wykładu obejmuje typowe zagrożenia,
z jakimi styka się większość przedsiębiorców. Moduł stanowi element przygotowania do pracy w charakterze
analityka bezpieczeństwa w korporacjach lub wywiadowniach gospodarczych.

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 regulacje prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce

BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

W2

Zna podstawowe formy prawne organizowania
działalności gospodarczej

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

W3

Zna podstawowe typy ryzyk prawnych, występujące
w obrocie gospodarczym

BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ wskazać zjawiska zagrażające bezpieczeństwu
gospodarczemu i sposoby przeciwdziałania im

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U07

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

U2

Potraﬁ wskazac na czym polegają ryzyka
w poszczególnych formach dzialalności gospodarczej

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

U3

Potraﬁ wskazać jaka jest relacja pomiędzy
bezpieczeństwem przedsiębiorcy w obrocie
indywidualnym, a bezpieczeństwem ekonomicznym
państwa

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego dobierania narzędzi prawnych
do okreslonej sytuacji gospodarczej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie do zajęć

15

analiza orzecznictwa

22

przygotowanie pracy semestralnej

20

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wprowadzenie – pojęcie obrotu gospodarczego. Rodzaje zagrożeń. Poziom mikro- i
makroekonomiczny; Ramy prawne działalności gospodarczej. Pojęcie
przedsiębiorcy i przepisy wspólne dla wszystkich przedsiębiorców; Formy prawne
prowadzenia działalności gospodarczej cz. I: przedsiębiorca jednoosobowy i spółki
osobowe; Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej cz. II: spółki
kapitałowe; Ryzyko niewypłacalności kontrahenta I: weryﬁkacja partnerów
biznesowych; Ryzyko niewypłacalności kontrahenta II: zabezpieczenia
wierzytelności; Ryzyko niewypłacalności kontrahenta III: sądowe dochodzenie
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
należności; Upadłość i niewypłacalność przedsiębiorcy. Ryzyka związane z
K1
upadłością; Działanie na szkodę wierzycieli. Popularne sposoby ucieczki przed
windykacją i „wyprowadzania majątku z ﬁrmy”; Zarządzanie zasobami i
monitoring wewnętrzny jako czynnik redukcji ryzyka gospodarczego;
Odpowiedzialność władz spółki kapitałowej za niepowodzenie operacji
gospodarczych; Obowiązki informacyjne spółek kapitałowych; Ochrona
konkurencji, delikty konkurencyjne. Tajemnica przedsiębiorstwa; Obowiązki
podatkowe i ryzyka związane z ich niedopełnieniem. Optymalizacja podatkowa;
Podsumowanie: ocena poziomu bezpieczeństwa prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce

1.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bezpieczeństwo obrotu prawnego

Sylabusy
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Edukacja na rzecz bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598b2eb1b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Zrozumienie pojęć i potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa.

C2

Zrozumienie form i metod edukacji dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie.

C3

Kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania problemów w dziedzinie bezpieczeństwa w odniesieniu
do różnych grup społecznych.

C4

Umiejętność organizowania szkoleń

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 terminologię odnosząca się
do problematyki edukacji dla bezpieczeństwa.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04

zaliczenie

W2

zna przebieg procesu nauczania i szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

zaliczenie

W3

posiada wiedzę z zakresu probezpiecznych zachowań
w środowisku rodziny, podmiotu gospodarczego,
instytucji a także jednostki samorządu terytorialnego
i państwa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie

U1

potraﬁ organizować, a także stosować różnego rodzaju
techniki i metody w odniesieniu do nauczania na rzecz
bezpieczeństwa.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

zaliczenie

U2

potraﬁ komunikować się ze społeczeństwem
w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest przygotowany do samodzielnego zdobywania
wiedzy i rozwijania swoich umiejętności

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03

zaliczenie

K2

jest przygotowany do pracy w grupie zwłaszcza
w zakresie współdziałania instytucjonalnego, w tym
przy organizacji szkoleń i ćwiczeń doskonalących.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

7

przygotowanie do zajęć

7

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

konsultacje

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

8

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

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.

Podstawowa terminologia edukacji dla bezpieczeństwa

W1, W3

2.

Proces nauczania, kształcenia i szkolenia w systemie bezpieczeństwa narodowego

W2, W3, U1, U2, K1, K2

3.

Metody obserwacji i interpretacji zjawisk mających wpływ na stan bezpieczeństwa
w rodzinie , podmiocie gospodarczym, jednostce samorządu terytorialnego oraz w
państwie

W3, U1, U2, K2

4.

Tworzenie programów oraz metody szkolenia i doskonalenia w różnych grupach
społecznych

W2, W3, U1, U2, K1, K2

5.

Dobór form, metod i technik szkolenia oraz doskonalenia dla poszczególnych grup
społecznych

W2, W3, U1, U2, K1, K2

6.

Doskonalenie kompetencyjne w systemie bezpieczeństwa narodowego

W3, U1, U2, K1

7.

Dobór form i metod szkolenia oraz doskonalenia dla podmiotów bezpieczeństwa
państwa w aspekcie współdziałania instytucjonalnego

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obejmujące całość treści merytorycznych modułu, na który składają się
treści przekazywane podczas konserwatoriów oraz wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.
Zaliczenie obejmuje również obecność na konserwatorium Czas trwania
kolokwium zaliczeniowego 45 minut - pytania opisowe. Zaliczenie odbywa
się zgodnie z harmonogramem sesji Do oceny wykorzystuje się
standardową skalę ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność OBOWIĄZKOWA

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.WSMBNAN.240.5cd5598b52808.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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 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

zagrożenia i wyzwania cyberbezpieczeństwa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

rodzaje ataków w cyberprzestrzeni oraz problem ich
rozróżniania

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

prawne regulacje bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, BNA_K2_W01,
a także międzynarodowe polityki cyberbezpieczeństwa BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Sylabusy
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BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

BNA_K2_U01,
wyszukiwać, obserwować oraz właściwie interpretować
BNA_K2_U02,
informacje na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

wskazać najważniejsze wyzwania
cyberbezpieczeństwa

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

dokonać krytycznej analizy modelowych rozwiązań
strategii cyberbezpieczeństwa

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W4

problematykę bezpieczeństwa danych osobowych
w cyberprzestrzeni

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnego uczestniczenia w naukowej debacie nt.
cyberbezpieczeństwa

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

przygotowanie do ćwiczeń

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

analiza problemu

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W ramach konwersatorium omówione zostaną m. in. takie zagadnienia jak:
1. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – historia cyberprzestrzeni i prognozy
przyszłości cyberprzestrzeni, deﬁnicja zagrożeń cybernetycznych, problem
rozróżnienia ataków cybernetycznych
2. 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
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
3. Wojna w cyberprzestrzeni – problem atrybucji ataku cybernetycznego, prawne
aspekty wojny w cyberprzestrzeni, kontrowersje na temat możliwości prowadzenia U3, K1
wojny w cyberprzestrzeni
4. Rewolucja IT w kontekście militarnym - przyszłość Internetu, nowy
„cybernetyczny” żołnierz, IoT, sztuczna inteligencja, Big Data, AR na użytek
wojska
5. Cyberprzestrzeń jako wymiar rywalizacji państw (Chiny, USA, UE, NATO…) –
wywiad cybernetyczny, rywalizacja gospodarcza/wywiad gospodarczy, Internet
jako narzędzie propagandy

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawią oceny z przedmiotu jest referat zaprezentowany
zaliczenie na ocenę, prezentacja w grupie w trakcie zajęć oraz przygotowanie i aktywne
uczestnictwo w konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
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 Big Data.

Sylabusy
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Nieformalne organizacje i subkultury a zagrożenia społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598b77b6b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką istniejących w Polsce i na świecie organizacji, grup,
ruchów społecznych oraz subkultur. Istotnie będzie ukazanie celowości ich istnienia, charakteru działalności,
trwałości oraz wpływu, jaki wywierają na społeczeństwo.

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 oraz międzyludzkich, a także ich zagrożeń
wybranych aspektów bezpieczeństwa wynikających
BNA_K2_W01,
z działalności ruchów świeckich i religijnych w skali
BNA_K2_W03
lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną
wiedzę na temat zagrożenia wypływające ze zmian
i zaburzeń tych relacji z innymi instytucjami
społecznymi i publicznymi

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

W2

Identyﬁkuje relacje i struktury międzykulturowe
na płaszczyźnie bezpieczeństwa oraz określa wzorce
kulturowe i ich relacje z innymi determinantami
bezpieczeństwa. Potraﬁ zidentyﬁkować zakres
działalności grup i organizacji nieformalnych,
działających zgodnie z literą prawa, ale zaburzających
podstawowe więzi społeczne lub też otwarcie
łamiących prawo i wymagających szybkiego działania
w celu utrzymania bezpieczeństwa publicznego

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

W3

Zna, rozumie i potraﬁ rozpoznawać zagrożenia dla
bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego,
wynikające z działalności organizacji o charakterze
ideologicznym, (subkulturowym lub religijnym),
wykorzystujących nowoczesne środki komunikacji
i metody wpływania na człowieka, ukierunkowane
na zaburzenie porządku społecznego i systemowego
w skali regionalnej i lokalnej.

BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

U1

Umie wykorzystać posiadaną wiedzę oraz dokonać
obserwacji i interpretacji zjawisk (głównie zagrożeń)
BNA_K2_U01
społecznych, politycznych i kulturowych inspirowanych
działalnością organizacji i subkultur młodzieżowych

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

U2

Potraﬁ diagnozować, właściwie oceniać i prognozować
procesy oraz zjawiska związane z powstawaniem
nowych i istnieniem starych organizacji oraz ruchów
nieformalnych (których rzeczywista działalność
zagraża bezpieczeństwu publicznemu), a także
subkultur w zakresie bezpieczeństwa; potraﬁ
generować rozwiązania konkretnych problemów
w zakresie bezpieczeństwa. Jest przygotowany
do podjęcia dyskusji na tematy trudne z zachowaniem
zasad etycznych, jest otwarty na poglądy innych,
a także potraﬁ wejść w polemikę z osobami
prezentującymi odmienna argumentację

BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

BNA_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
w świetle dostępnych informacji, obserwowanych
zjawisk i na podstawie nowych sytuacji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

14

przeprowadzenie badań literaturowych

14

przygotowanie eseju

14

przygotowanie do zajęć

10

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
● główne nurty religijne, ich wpływ na powstawanie ruchów religijnych oraz sekt;
● polityczne aspekty powstawania subkultur i nowych ruchów religijnych;
● zjawisko sekt – założenia teoretyczne, sposób ich propagowania, problem
atrakcyjności sekt i zagrożenia wynikające z ich działalności;
● kościoły czy sekty? – funkcjonowanie najważniejszych organizacji religijnych o
charakterze międzynarodowym (np. Kościół Scjentologiczny, Najwyższa Prawda) a
potencjalne zagrożenia z tym związane;
● działalność sekt i ruchów religijnych w Polsce;

1.

● geneza powstania subkultur –zjawisko współczesne czy wielowiekowa ewolucja
dyktowana potrzebami zrzeszania się w węższym gronie osób o specyﬁcznych
upodobaniach, przekonaniach, potrzebach przekraczania granic;

W1, W2, W3, U1, U2, K1

● zapoznanie się najważniejszymi istniejącymi subkulturami i ich charakterystyka;
● stare subkultury i kwestia ich kontynuowanie w czasach obecnych;
● subkultury a zachowania patologiczne;
● młodzież a dorośli w subkulturach i ruchach religijnych – zagadnienie trwałości
oddziaływania psychologicznego i społecznego przez podkultury oraz organizacje;
● organizacje i ruchy ideologiczne a bezpieczeństwo międzynarodowe i
wewnętrzne państwa
● ateizm jako zjawisko (a)religijne czy (sub)kulturowe

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
- Ocena przygotowania studenta do zajęć na podstawie dyskusji
merytorycznej związanej z zadanym tematem przygotowanym w
oparciu o materiały tematyczne - Ocena aktywności polegającej
na przedstawieniu znajomości problematyki, umiejętności
stawiania tez, polemizowania z innymi studentami,
prognozowania oraz formułowania wniosków na ćwiczeniach
(punktowana każdorazowo). - Ocena eseju problemowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa narodowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598b9a174.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Celem kursu jest zintegrowanie wiedzy studentów wyniesionej z innych zajęć oraz jej praktyczne wykorzystanie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie funkcjonowanie najważniejszych BNA_K2_W01,
organizacji bezpieczeństwa narodowego.
BNA_K2_W04

zaliczenie ustne, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ w zespole analizować konkretne
wydarzenia i analizować je pod kątem wniosków
płynących dla instytucji bezpieczeństwa narodowego.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

zaliczenie ustne, raport

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

zaliczenie ustne, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w instytucjach
bezpieczeństwa narodowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

analiza problemu

30

przygotowanie raportu

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.

Moduł będzie opierał się na analizie kilkunastu studiów przypadków
funkcjonowania kluczowych instytucji bezpieczeństwa narodowego. Studenci
poprzez analizę typu case study będą poznawali zarówno prawne uwarunkowania
funkcjonowania określonej instytucji, mechanizmy podejmowania decyzji, jak i
sposób zarządzania tymi instytucjami.

W1, U1, K1

2.

Policja (m.in. kompetencje, kontrola cywilna nad policją, analiza procesu
decyzyjnego, modernizacja policji, bezpieczeństwo na drogach, zabezpieczenie
imprez masowych, walka z przestępczością zorganizowaną).

W1, U1, K1

3.

Straż miejska (m.in. kompetencje, kontrola cywilna nad strażą miejską, analiza
procesu decyzyjnego, konﬂikt kupców KDT z władzami Warszawy w 2006 r.,
kompetencje straży miejskiej w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego).

W1, U1, K1

4.

Straż graniczna (m.in. kompetencje, kontrola cywilna nad strażą graniczną,
analiza procesu decyzyjnego, kompetencje straży granicznej wobec wstąpienia
Polski do strefy Schengen, walka straży granicznej z przemytem).

W1, U1, K1

5.

Straż pożarna (m.in. kompetencje, struktura, analiza procesu decyzyjnego,
studium przypadku katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, pożaru mostu
taśmowego w Rudzie Śląskiej oraz wybuchu pożaru w Gliwicach).

W1, U1, K1

Sylabusy
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Siły Zbrojne (m.in. kompetencje, kontrola cywilna nad wojskiem, analiza procesu
decyzyjnego, profesjonalizacja armii, przykłady współczesnych operacji polskich
sił zbrojnych w Iraku i Afganistanie).

6.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, raport Aktywność na zajęciach, przygotowanie raportu oraz zaliczenie ustne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa narodowego.

Sylabusy
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Academic English
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cac67db1406e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specjalistycznym słownictwem języka angielskiego oraz nauka
umiejętności z posługiwaniem się językiem angielskim w kontekstach akademickich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

słownictwo umożliwiające opisywanie zjawisk
politycznych

BNA_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

specjalistyczne słownictwo z zakresu nauk
politycznych

BNA_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim właściwym dla
nauk o polityce

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

dyskutować o ważnych zagadnieniach politycznych,
społecznych i kulturowych współczesnego świata

BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U3

czytać ze zrozumieniem oraz interpretować wybrane
informacje na temat zjawisk politycznych

BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K01,
BNA_K2_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

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Niezbędna terminologia z zakresu nauk politycznych w języku angielskim

W1, W2, U1, K1

2.

Analiza tekstów naukowych i publicystycznych w języku angielskim

W2, U2, U3, K1

3.

Sztuka pisania tekstów naukowych w języku angielski

W2, U1, K1

4.

Sztuka przygotowywania prezentacji w języku angielskim

U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-

Sylabusy
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learningowe, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

-obowiązkowy udział w zajęciach -aktywny udział w zajęciach -znajomość
wymaganych tekstów -kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+

Sylabusy
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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.WSMBNAN.240.5cd5598384535.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Celem konwersatorium „Zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce” jest przybliżenie studentom zróżnicowanego
charakteru pojawiających się na przełomie XX i 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_K2_W03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
(w tym udział w
końcowej debacie)

W2

Student zna i rozumie kluczowe regionalne
i transnarodowe zagrożenia dla bezpieczeństwa Afryki
oraz ich globalne konsekwencje.

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
(w tym udział w
końcowej debacie)

W3

Student zna i rozróżnia czynniki wpływające
na poszczególne zagrożenia bezpieczeństwa
na kontynencie afrykańskim.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
(w tym udział w
końcowej debacie)

U1

Student potraﬁ omówić w sposób analityczny wybrane
zagrożenie bezpieczeństwa w Afryce w oparciu
o zdobytą na zajęciach wiedzę oraz samodzielnie
wyszukiwaną literaturę.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
(w tym udział w
końcowej debacie)

U2

Student potraﬁ przeanalizować zmieniającą się rolę
odgrywaną przez państwa afrykańskie w systemie
bezpieczeństwa międzynarodowego.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
(w tym udział w
końcowej debacie)

U3

Student potraﬁ przygotować się (indywidualnie
i grupowo) do wzięcia aktywnego udziału w brytyjskiej
debacie parlamentarnej (British Parliamentary
Debate).

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

aktywność na zajęciach
(w tym udział w
końcowej debacie)

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

aktywność na zajęciach
(w tym udział w
końcowej debacie)

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

18

przygotowanie do zajęć

32

przygotowanie do sprawdzianu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
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 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); 14. Przyszłe wyzwania dla bezpieczeństwa w Afryce

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, Metody eksponujące - ﬁlm

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
(w tym udział w końcowej
debacie)

Zaliczenie zajęć odbywa się dwustopniowo: 1) Na podstawie
kolokwium zaliczeniowego (40% oceny końcowej) złożonego z
pytań otwartych, które odbędzie się w czasie ostatnich zajęć, a
swym zakresem obejmować będzie treści merytoryczne
przekazywane w czasie zajęć konwersatoryjnych, jak również
wyniesione z lektury obowiązujących tekstów. 2) Na podstawie
aktywności na zajęciach (60% oceny końcowej). Aktywność ta
będzie oceniana każdorazowo. W ramach aktywności liczony jest
również udział w brytyjskiej debacie parlamentarnej (British
Parliamentary Style), której poświęcone będą jedne z zajęć. Ocena
końcowa stanowi średnią arytmetyczną wyników uzyskanych z
kolokwium i aktywności studenta na zajęciach. Warunkiem
klasyﬁkacji studenta jest jego obecność na zajęciach (dozwolone
są dwie nieobecności).
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Zagrożenia bezpieczeństwa na Bałkanach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd55983a6c4a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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 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 tematyką zagrożeń na Bałkanach , na terytorium których pozostaje
wiele kwestii otwartych, uniemożliwiających stabilizację na tamtym obszarze. W problem stabilizacji
i bezpieczeństwa zaangażowane są zarówno wojskowe siły europejskie, jak i polityka struktur unijnych. Z drugiej
strony kraje tego półwyspu aspirują do przyjęcia w szeregi struktur euroatlantyckich.

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
BNA_K2_W01,
społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych,
BNA_K2_W03,
które determinują naturę bezpieczeństwa w skali
BNA_K2_W04
lokalnej, krajowej i międzynarodowej

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W2

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

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W3

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

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U1

Potraﬁ diagnozować i prognozować procesy i zjawiska
w zakresie bezpieczeństwa oraz generować
rozwiązania konkretnych problemów w zakresie
bezpieczeństwa

BNA_K2_U01

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U2

Potraﬁ sformułować pytania badawcze
i zaprezentować wnioski dokonanej analizy w naukach
o polityce w zakresie bezpieczeństwa

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U3

Potraﬁ doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
w świetle dostępnych informacji, obserwowanych
zjawisk i na podstawie nowych sytuacji

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

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

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie referatu

15

przygotowanie do zajęć

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
● problem bezpieczeństwa po upadku tzw. bloku wschodniego i wybuch wojen w
wyniku rozpadu Jugosławii oraz konsekwencje tych wojen dzisiaj;
● próby wypracowania wspólnej polityki europejskiej dla Bałkanów w latach 90.
XX w. i jej ciągłość w XXI w.;
●kwestia bezpieczeństwa a problem emigracji przedstawicieli narodów
bałkańskich do Europy Zachodniej; wpływ zjawiska na społeczną politykę
wewnętrzną poszczególnych państw;
● polityka Stanów Zjednoczonych, aktywnie zaangażowanych w wojny byłej
Jugosławii oraz działalność w organizacjach obecnych na Bałkanach. Ograniczanie
aktywności państw „starego kontynentu” w latach 90. XX w. i modyﬁkacje tej
polityki w XXI w.

1.
● europejska polityka regionalna u progu XXI w.; rozszerzanie akcesji unijnej i
dążenie do dominacji UE na Bałkanach;

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

● problem stabilizacji Kosowa - zasadnicze wyzwania;
● problem przestępczości zorganizowanej a geopolityka państw bałkańskich;
● aktualne problemy mniejszościowe i ich wpływ na politykę wewnętrzną państw
bałkańskich;
● problem stabilizacji wewnętrznej poszczególnych państw i ich wpływ na politykę
międzynarodową i regionalną;
●obecność Rosji na Bałkanach i jej wpływy polityczne oraz gospodarcze.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- Ocena przygotowania studenta do zajęć na podstawie dyskusji
merytorycznej związanej z zadanym tematem przygotowanym w
oparciu o materiały tematyczne - Ocena aktywności polegającej
na przedstawieniu znajomości problematyki, umiejętności
stawiania tez, polemizowania z innymi studentami,
prognozowania oraz formułowania wniosków na ćwiczeniach
(punktowana każdorazowo). - Ocena eseju problemowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza na temat sytuacji politycznej w regionie Półwyspu Bałkańskiego, Europy i Bliskiego Wschodu.

Sylabusy
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Zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Azji wschodniej i Pacyﬁku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd55983c8241.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej zagrożeń bezpieczeństwa w regionie
Azji i Pacyﬁku oraz tego regionu. Omawiane będą założenia teoretyczne, determinanty problematyki, geograﬁa
regionu, demograﬁa, sytuacja społeczno-kulturowa, religie, sytuacja gospodarcza i strategiczna. Oprócz
powyższych analizie zostaną poddane rola Chin, Japonii, Półwyspu Koreańskiego, Azji Południowo-Wschodniej,
USA oraz organizacji regionalnych.

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

problematykę kształtowania polityki bezpieczeństwa
w regionie Azji i Pacyﬁku

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

W2

system bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyﬁku

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

W3

procesy polityczne, społeczne i gospodarcze, które
determinują politykę zagraniczną i bezpieczeństwa
w regionie

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać informacje, krytycznie je analizować
i syntetyzować w odniesieniu do regionu Azji i Pacyﬁku

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

U2

w ramach dyskusji prezentować poglądy w obszarze
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w regionie Azji
i Pacyﬁku

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

U3

współdziałać w grupie w przygotowaniu projektów
w oparciu o prowadzone badania

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
pogłębiania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa
w regionie Azji i Pacyﬁku

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie raportu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do ćwiczeń

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

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Charakterystyka geograﬁczna i geopolityczna regionu
• B. Job, Grappling with an elusive concept, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Paciﬁc: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press,
Cambridge 2009.
• D. Shambaugh, International Relations in Asia: A Multidimensional Analysis, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia,
Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014.
• M. Grabowski, Biegunowość w systemie Azji i Pacyﬁku oraz Obszar Azji i Pacyﬁku, w: M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje
integracyjne w regionie Azji i Pacyﬁku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.
2. Zagrożenia społeczne i polityczne:
• W. Case, Democracy and Security in East Asia, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Paciﬁc: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University
Press, Cambridge 2009.
• B. Skulska, P. Skulski, Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2010, rozdział 3: Bezpieczeństwo polityczne w regionie Azji i Pacyﬁku
3. Zagrożenia wynikające z czynników etnicznych i religijnych.
• G. Bouma, R. Ling, D. Pratt, Religious Diversity in Southeast Asia and the Paciﬁc: National Case Studies, Springer, Heidelberg-London-New York 2010.
• J. Bertrand, A. Laliberte (eds.), Multination States in Asia: Accommodation or Resistance, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
• M. Grabowski, Zmiany demograﬁczne w regionie oraz Zróżnicowanie etniczne i religijne w regionie, w: M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja:
Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyﬁku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.
4. Podstawy bezpieczeństwa gospodarczego obszaru Azji i Pacyﬁku.
• J. Ravenhill, The economics-security nexus in the Asia-Paciﬁc region, w: W. Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Paciﬁc: A Regional–Global Nexus?,
Cambridge University Press, Cambridge 2009.
• B. Skulska, P. Skulski, Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2010, rozdział 4: Wybrane aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego w regionie Azji i Pacyﬁku
5. Zarys sytuacji strategicznej w regionie (problemy bezpieczeństwa twardego) – konﬂikty terytorialne, terroryzm, struktura sił w regionie.
• R. Cossa, Security Dynamics in East Asia: Geopolitics vs. Regional Institutions, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia,
Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014.
• B. Skulska, P. Skulski, Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2010, rozdział 2: Bezpieczeństwo militarne w regionie Azji i Pacyﬁku
• G. Fealy, C. Thayer, Problematising ‘linkages’ between Southeast Asian and international terrorism, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Paciﬁc:
A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
• M. Hanson, R. Rajagoalan, Nuclear weapons: Asian case studies and global ramiﬁcations, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Paciﬁc: A
Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
1.

6. Rola Chińskiej Republiki Ludowej w regionalnym systemie bezpieczeństwa.

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

• P. Sauders, China’s Role in Asia: Attractive or Assertive?, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld
Publishers, Lanham 2014.
• H. White, B. Taylor, A rising China and American perturbations, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Paciﬁc: A Regional–Global Nexus?,
Cambridge University Press, Cambridge 2009.
7. Stany Zjednoczone jako kluczowy aktor stosunków międzynarodowych w regionie.
• R. Sutter, The United States in Asia: Durable Leadership, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld
Publishers, Lanham 2014.
• M. Mastanduno, The United States: regional strategies and global commitments, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Paciﬁc: A Regional–Global
Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
• M. Grabowski, Polityka USA wobec kluczowych państw regionu, w: M. Grabowski, Wiek Pacyﬁku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i
Pacyﬁku po 1989 roku, WUJ, Kraków 2012.
8. Japonia – rola kraju po II wojnie światowej i tendencja do większej partycypacji w kształtowaniu regionalnej polityki bezpieczeństwa.
• M. Green, Japan’s Role in Asia: Searching for Certainty, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld
Publishers, Lanham 2014.
9. Półwysep Koreański – wzrastające zagrożenie, czy szanse na stopniowe zjednoczenie.
• S. Snyder, The Korean Peninsula and Northeast Asian Stability, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and
Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014.
10. Drugorzędne mocarstwa w regionie –Unia Europejska i Australia (CER).
• H. White, Australia’s Choices in the Asian Century, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld
Publishers, Lanham 2014.
• S. Bersick, Europe’s Role in Asia: Distant but Involved, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld
Publishers, Lanham 2014.
11. Ogólna charakterystyka ugrupowań regionalnych i instytucje bezpieczeństwa w regionie (APEC, ASEAN, ASEAN+3, EAS, ARF – Azja Wschodnia vs.
Pacyﬁk).
• B. Skulska, P. Skulski, Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyﬁku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2010, rozdział 7: Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyﬁku
• M. Wesley, Asia-Paciﬁc institutions, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Paciﬁc: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press,
Cambridge 2009.
• S. Simon, ASEAN and Southeast Asia: Remaining Relevant, w: Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld
Publishers, Lanham 2014.
• M. Grabowski, rozdział III: Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyﬁku (APEC): integracja regionu Pacyﬁku oraz rozdział IV: ASEAN jako kluczowa
organizacja w Azji Wschodniej, w: M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyﬁku na przełomie XX
i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, projekt,
raport, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach w oparciu o przeczytane teksty
obowiązkowe, przygotowanie w grupach prezentacji
dotyczących wpływu grup etnicznych i religijnych na
bezpieczeństwo w regionie, przygotowanie dwóch raportów
(3 strony każdy na temat zagrożeń w regionie).

Wymagania wstępne i dodatkowe
udział w zajęciach jest obowiązkowy

Sylabusy
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Zagrożenia bezpieczeństwa w Azji Południowej i Środkowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd55983ec08e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna główne konﬂikty zbrojne w Azji.

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

prezentacja

W2

Zna geograﬁę polityczną Azji, ze szczególnym
uwzględnieniem terenów spornych.

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

prezentacja

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U07

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

Potraﬁ przeprowadzić analizę przyczynowo - skutkową
najważniejszych konﬂiktów zbrojnych w Azji.
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U2

Potraﬁ przewidywać główne zagrożenia militarne
i pozamilitarne dla bezpieczeństwa regionalnego
w Azji.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U07

prezentacja

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do analizy przyczyn, przebiegu i skutków
konﬂiktów w innym niż własny kręgu kulturowym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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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1. Irański program atomowy.
2. Aktualna sytuacja w Afganistanie.
3. Pogranicze pakistańsko-afgańskie.
4. Konﬂikt o Kaszmir.
5. Islamski Ruch Turkiestanu / Islamski Ruch Uzbekistanu.
6. Znaczenie postsowieckich republik Azji Środkowej dla bezpieczeństwa regionu.
7. Sytuacja polityczna w Azji Środkowej.
1.

8. Wojna w Tadżykistanie.

W1, W2, U1, U2, K1

9. Nuklearny wyścig zbrojeń w Azji.
10. Separatyzm etniczny w Indiach.
11. Problem integralności terytorialnej Chin-kwestia Ujgurów.
12. Aktualna sytuacja w Birmie.
13. Problemy wewnętrzne w Indonezji.
14. Konﬂikt tamilsko-syngaleski na Sri Lance.
15. Nowe zagrożenia (analiza aktualnej sytuacji w Azji).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, 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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Zagrożenia bezpieczeństwa na Kaukazie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598419d0b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cele poznawcze i kształcące - zapoznanie studentów z problematyką Kaukazu jako jednego z głównych terenów
zapalnych, nieustannie zagrażającego bezpieczeństwu na świecie. Nauczenie krytycznego podejścia do informacji
przekazywanych na temat sytuacji w regionie Kaukazu i interesów poszczególnych aktorów.

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

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Wie jakie jest podłoże oraz jakie są następstwa
konﬂiktów rozrgrywających się w regionie Kaukazu

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

U1

Prognozować główne zagrożenia militarne
i pozamilitarne w wybranym regionie świata, przy
wykorzystaniu metod właściwych dla nauk
o bezpieczeństwie.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Posługiwać się wiedzą teoretyczną w zakresie
bezpieczeństwa w celu przewidywania rozwoju
konﬂiktów militarnych i pozamilitarnych w wybranym
regionie świata.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

Systematyzować i określać znaczenie głównych
zagrożeń bezpieczeństwa w wybranym regionie
świata.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Znalezienia się w roli eksperta oceniającego
bezpieczeństwo regionu Kaukazu i jego znaczenie dla
Polski oraz mocarst światowych i organizacji
międzynarodowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

4

zbieranie informacji do zadanej pracy

8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

23

przygotowanie referatu

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

. Kaukaz – położenie geograﬁczne i rys historyczny (kwestie narodowościowe i
religijne).

W1

2.

Działania zbrojne na Kaukazie na przestrzeni od XVIII do początków XX wieku
(Rola Rosji, Turcji i Iranu).

W1, W2

3.

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

4.

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

W1, W2

5.

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

W1, W2

6.

Podsycanie przez Rosję konﬂiktów terytorialno-etnicznych. Gruzja a Abchazja i
Osetia Południowa. Problem Górskiego Karabachu.

W1, W2, U2, U3

7.

Czeczenia. Islamiści kaukascy – rosyjskie zaangażowanie i działania w ramach
wielkiej koalicji antyterrorystycznej. Emirat Kaukaski.

W2, U1, U2, U3

8.

Rosyjskie zaangażowanie militarne na Kaukazie.

W1, U2, U3, K1

9.

Wyścig zbrojeń na Kaukazie Południowym.

W2, U1, U3

10.

Rywalizacja Rosji z innymi państwami o kontrolę nad surowcami energetycznymi
na Kaukazie.

W2, U2, U3, K1

11.

Interesy Rosji a interesy Turcji, Iranu, USA, Unii Europejskiej i NATO na Kaukazie
Południowym. Zainteresowanie Chin i Japonii Kaukazem.

U2, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pożądana znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego

Sylabusy

170 / 218

Zagrożenia bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd559843c994.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna specyﬁkę regionu Europy Środkowo-Wschodniej

BNA_K2_W05

zaliczenie ustne

W2

Posiada wiedzę nt. procesów politycznych,
społecznych i gospodarczych, które determinują
bezpieczeństwo w regionie

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

zaliczenie ustne,
prezentacja

BNA_K2_U02

zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

Potraﬁ wyszukiwać informacje, krytycznie je
analizować i syntetyzować
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U2

Ocenia wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa
regionu Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy
procesów zachodzących w krajach regionu oraz
w środowisku międzynarodowym

BNA_K2_U01

zaliczenie ustne,
prezentacja

BNA_K2_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ we współdziałaniu z grupą przedstawić
fragment problematyki w formie prezentacji
multimedialnej na zajęciach

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

20

analiza aktów normatywnych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

12

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

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.

Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa w Europie Środkowej i
Wschodniej, Zarys sytuacji strategicznej w regionie; Główne współczesne
problemy bezpieczeństwa regionu: stabilność polityczna, stabilność ekonomiczna,
ambicje mocarstwowe Federacji Rosyjskiej, wpływ aktorów zewnętrznych: Unii
Europejskiej, Turcji, Chin, USA; Charakterystyka polityki bezpieczeństwa
wybranych państw regionu; Problematyka bezpieczeństwa energetycznego w
regionie; Problem przestępczości zorganizowanej a geopolityka państw regionu;
Zagrożenia wynikające z czynników etnicznych i religijnych

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu następuje na podstawie: 1. Przygotowanie
prezentacji multimedialnej przedstawiającej wybrane
zagadnienie, ocena na podstawie jej przebiegu oraz
przedstawionej bibliograﬁi. 2. Aktywności podczas zajęć w postaci
aktywnego udziału w dyskusji, ze szczególnym uwzględnieniem
poziomu przygotowania merytorycznego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Sztuka i praktyka negocjacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd55984af14c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 9, ćwiczenia: 9

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 normy prawne oraz sprawnie
posługuje się regułami zarządzania kryzysowego
w celu rozwiązania konkretnych problemów
bezpieczeństwa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2

Student zna sposoby postępowania w sytuacjach
kryzysowych i rozumie potrzebę wykorzystania metod
i narzędzi, stosownie do sytuacji, zgodnie z przyjętymi
standardami

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Sylabusy
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BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05,
BNA_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U1

Student potraﬁ pracować w zespole, przyjmować
różne role i brać odpowiedzialność za powierzone
zadania oraz być przygotowanym do aktywnego
uczestniczenia w zespołach podejmujących konkretne
działania

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ prognozować procesy i zjawiska
w zakresie bezpieczeństwa oraz przewidywać skutki
proponowanych rozwiązań, posiada umiejętność
w zakresie rozwiązywania sytuacji konﬂiktowych czy
wyzwań społecznych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W3

Student zna i rozumie zasady i normy etyczne.
Umiejętnie łączy normy uniwersalne protokołu
dyplomatycznego z zasadami obowiązującymi
w danym kręgu kulturowym

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest do aktywnego uczestniczenia w życiu
społecznym i politycznym na każdym poziomie oraz
pracy w instytucjach wymagających wiedzy
i umiejętności radzenia sobie ze stresem
i podejmowania trudnych decyzji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

9

ćwiczenia

9

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

wykonanie ćwiczeń

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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Podstawowe pojęcia i zasady dotyczące negocjacji. Style oraz typy negocjacji.
Zasady protokołu dyplomatycznego: zasady pierwszeństwa, tytulatura w
korespondencji
i rozmowie, etykieta, czyli zasady dobrego wychowania na codzień, zasada
alternatu. Sztuka mówienia i rozmowy. Komunikacja niewerbalna jako forma
przekazu informacji i jej znaczenie. Mowa ciała i jej zastosowanie w negocjacjach.
Wykorzystanie mowy ciała w pracy dochodzeniowo-śledczej. Negocjacje oparte na
zasadach - przykład negocjacji kreatywnych. Cechy dobrego negocjatora, taktyka
umacniania własnej pozycji. Etapy negocjacji, strategie negocjacyjne oraz zasady
stosowania technik negocjacyjnych

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

esej, prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Ocena z przedmiotu jest składową: Oceny z eseju
(1/4) oceny z prezentacji (1/4) oceny z egzaminu
91/2)

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, projekt, esej,
prezentacja

Ocena est składową: Oceny nabytych umiejętności
podczas zajęć symulacyjnych (1/2) przygotowania do
zajęć (1/4) zaangazowania podczas zajęć (1/4)

Sylabusy
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Zarządzanie kryzysami politycznymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd55984d010a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 9

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 problematykę zagrożeń
bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie normy prawne i reguły
zarządzania kryzysowego związane z rozwiązywaniem
problemów bezpieczeństwa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna i rozumie konsekwencje, a także
zagrożenia związane z kryzysem politycznym

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ zaproponować właściwy sposób
postępowania w sytuacjach kryzysowych
wykorzystując stosowne metody i narzędzia analizy

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ zidentyﬁkować czynniki endogenne
i egzogenne warunkujące kryzysy polityczne

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ podejmować adekwatne działania
w związku z wybranym indywidualnym lub
zespołowym trybem postępowania w sytuacjach
kryzysowych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w zespole i przyjmowania
różnych ról w zespole

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

9

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie zadań problemowych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

sytuacja kryzysowa w polityce – czynniki, uwarunkowania i wydarzenia;

W3, U2, U3

2.

antycypacja przebiegu sytuacji kryzysowej w polityce;

W3, U2

3.

zarządzanie informacją i znaczenie komunikowania strategicznego w sytuacji
kryzysu politycznego;

W1, U1, K1

4.

rola ram prawno-ustrojowych oraz instytucji politycznych;

W2, U1

5.

metody i techniki legitymizacji działań politycznych;

W3, U2

6.

znaczenie marketingu politycznego;

W3, U2

Sylabusy
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7.

zarządzanie mechanizmami partycypacji i reprezentacji politycznej;

W2, W3, U2

8.

rozpoznawanie i przeciwdziałanie efektowi domina

W3, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

1.Esej problemowy dotyczący zagadnień kryzysów politycznych, 2.Poziom
aktywności w trakcie zajęć dydaktycznych
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Zarządzanie kryzysami społecznymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd55984f2884.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Forma studiów
studia niestacjonarne

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 9

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 problematykę zagrożeń
bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie normy prawne i reguły
zarządzania kryzysowego związane z rozwiązywaniem
problemów bezpieczeństwa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna i rozumie konsekwencje, a także
zagrożenia związane z kryzysem społecznym

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zaproponować właściwy sposób
postępowania w sytuacjach kryzysowych
wykorzystując stosowne metody i narzędzia analizy

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ zidentyﬁkować czynniki endogenne
i egzogenne warunkujące kryzysy społeczne

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ podejmować adekwatne działania
w związku z wybranym indywidualnym lub
zespołowym trybem postępowania w sytuacjach
kryzysowych.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w zespole i przyjmowania
różnych ról w zespole

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

9

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do zajęć

10

rozwiązywanie zadań problemowych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

sytuacja kryzysowa w stosunkach społecznych – czynniki, uwarunkowania i
wydarzenia;

W1, W3, U2

2.

rozpoznanie podłoża i analiza strategiczna uwarunkowań kryzysu społecznego

W1, U1, K1

3.

antycypacja wybuchu i przebiegu konﬂiktów i kryzysów społecznych;

W1, W3, U1, U2

4.

kształtowanie i regulowanie więzi między- i wewnątrzgrupowych

W3, U2

Sylabusy
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5.

reagowanie w sytuacji eskalacji konﬂiktu społecznego;

W1, W3, U1

6.

reagowanie w obliczu patologii i deformacji stosunków społecznych, w
szczególności narastania przestępczości;

W1, W2, U3, K1

7.

rola mediów społecznościowych w reagowaniu i zarządzaniu kryzysem
społecznym.

W2, U1

8.

metody, techniki i technologie nadzoru społecznego;

W1, W3, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
1.Esej problemowy dot. zagadnień kryzysów politycznych 2.Poziom
aktywności w trakcie zajęć dydaktycznych.
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Zarządzanie kryzysami militarnymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd559852a6c3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 9

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy na temat zarządzania kryzysami militarnymi
i umiejętności analizy zagrożeń oraz proponowania rozwiązań w kryzysach militarnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna uwarunkowania i przebieg wybranych kryzysów
militarnych.

BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do pogłębionej oceny
problematyki zagrożeń bezpieczeństwa w sytuacjach
kryzysowych

BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ zaproponować właściwy sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych wykorzystując stosowne
do sytuacji metody i narzędzia analizy

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3

Sprawnie posługuje się normami prawnymi oraz
regułami zarządzania kryzysowego w celu rozwiązania
konkretnych problemów bezpieczeństwa

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

Potraﬁ pracować w zespole i przyjmować różne role
w zespole w obliczu sytuacji kryzysowych

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę
i umiejętności w zakresie zarządzania w sytuacjach
kryzysowych

BNA_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

Potraﬁ podejmować adekwatne działania w związku
z wybranym indywidualnym lub zespołowym trybem
postępowania w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

9

przygotowanie do zajęć

31

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przedstawione zostaną następujące zagadnienia: sytuacja kryzysowa o
charakterze militarnym – czynniki, uwarunkowania i wydarzenia; zagadnienie
hybrydowości współczesnych kryzysów militarnych; problem określenia
prawdopodobieństwa wybuchu konﬂiktu zbrojnego; czynniki stymulujące i
W1, U1, U2, U3, U4, K1,
ograniczające rozwój kryzysu militarnego; dynamika rozwoju sytuacji kryzysowej o
K2
charakterze militarnym; zapobieganie i przeciwdziałanie eskalacji konﬂiktu
militarnego; zarządzanie kryzysem polityczno-militarnym; kwestia ograniczenia
stosowania siły w procesach zarządzania w sytuacji kryzysowej; rola metod i
technik dyplomatycznych i negocjacyjnych.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna,
analiza przypadków, grywalizacja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w symulacjach podczas zajęć. Przygotowanie projektu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

185 / 218

Psychologia stosowana w sytuacjach kryzysowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd5598550d34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 9

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przybliżenie studentom funkcjonowania mechanizmów psychologicznych w sytuacjach kryzysowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

mechanizmy rządzące funkcjonowaniem człowieka
w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_W02

zaliczenie pisemne
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W2

zależność stresu i jego wpływ na postępowanie
w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_W02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę
i umiejętności w zakresie zarządzania w sytuacjach
kryzysowych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U07

zaliczenie pisemne

U2

przyjmować różne role w zespole w obliczu sytuacji
kryzysowych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U07

zaliczenie pisemne

BNA_K2_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

adekwatnego działania w związku z wybranym
indywidualnym lub zespołowym trybem postępowania
w sytuacjach kryzysowych

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

9

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie referatu

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Stres a sytuacja kryzysowa – czynniki i uwarunkowania o podłożu
psychologicznym

W2, U1, K1

2.

Jednostka i grupa społeczna w sytuacjach stresu i kryzysu;

W1, U1, K1

3.

Skutki psychologiczne wydarzeń traumatycznych, pomoc psychologiczna w
zdarzeniu traumatycznym

W1, W2, U2, K1

4.

Psychologiczna problematyka śmierci i umierania, pierwsza pomoc
psychologiczna

W1, U1, K1

5.

Znaczenie wsparcia społecznego w sytuacjach kryzysowych

W1, U2, K1

6.

Psychologiczne następstwa zachowań agresywnych i przemocy

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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7.

Chroniczne i traumatyczne wymiary stresu i kryzysu;

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (jedna nieobecność nieusprawiedliwiona),
zaliczenie pisemne pozytywna ocena ze sprawdzianu zaliczeniowego (powyżej 50%
poprawnych odpowiedzi w teście sprawdzającym)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie z przedmiotu Psychologia

Sylabusy
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Zarządzanie kryzysami informatycznymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd5598576277.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 9

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe przyczyny kryzysów informatycznych

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

metody zapobiegania i zarządzania kryzysami
informatycznymi

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

BNA_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

wykorzystać zdobytą wiedzę do pogłębionej oceny
problematyki zagrożeń bezpieczeństwa w sytuacjach
kryzysowych
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U2

zaproponować właściwy sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych wykorzystując stosowne
do sytuacji metody i narzędzia analizy

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

podejmować adekwatne działania w związku
z wybranym indywidualnym lub zespołowym trybem
postępowania w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

U4

samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę
i umiejętności w zakresie zarządzania w sytuacjach
kryzysowych

BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w zespole i przyjmowania różnych ról w zespole
w obliczu sytuacji kryzysowych

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

9

przygotowanie do zajęć

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

3

Przygotowywanie projektów

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
52

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Wprowadzenie w tematykę zajęć: Internet teraz i prognozowanie przyszłości
Internetu (IoT, VR, AR…), deﬁnicja i rodzaje kryzysów informatycznych, rodzaje
cyberzagrożeń.
- Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej (IK) w Polsce - deﬁnicja IK, omówienie
aktów prawa polskiego, znaczenie współpracy publiczno-prywatnej, perspektywy.
- Zarządzanie kryzysami informatycznymi w sektorze bankowym.
- Zarządzanie kryzysami w mediach społecznościowych; rodzaje mediów
społecznościowych, pojęcie kryzysu w mediach społecznościowych, przykłady
kryzysów w mediach społecznościowych i metody rozwiązywanie kryzysów.
- Symulacja komputerowa ataków cybernetycznych - zrozumienie skali zjawiska,
technik atakowania.

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

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

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest czynny udział w projektach grupowych
podczas warsztatów oraz prezentacja wyników badań. Na ocenę
zaliczenie na ocenę, projekt
z przedmiotu będzie miał wpływ poziom aktywności w trakcie
zajęć dydaktycznych.
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Zarządzanie logistyczne w sytuacjach konﬂiktowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd559859961f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 9

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie istotę logistyki i zabezpieczenia
logistycznego w czasie pokoju oraz w sytuacji
kryzysowej/w warunkach konﬂiktu

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02

zaliczenie ustne

W2

Student zna interdyscyplinarny charakter i rozległość
problematyki logistyki wojskowej oraz rozumie
znaczenie wsparcia logistycznego

BNA_K2_W04

zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

192 / 218

U1

Student potraﬁ identyﬁkować potrzeby logistyczne
adekwatnie do określonych warunków i proponować
sposoby ich zabezpieczania

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, ukończenie
gry dydaktycznej

U2

Student potraﬁ samodzielnie uzupełniać wiedzę
i doskonalić umiejętności w sferach zarządzania
logistycznego związanych z określoną sytuacją
kryzysową/konﬂiktu

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U07

zaliczenie ustne,
prezentacja, ukończenie
gry dydaktycznej

BNA_K2_K02

zaliczenie ustne,
prezentacja, ukończenie
gry dydaktycznej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznej oceny
i samodzielnego poszerzania posiadanej wiedzy oraz
umiejętności w zakresie zarządzania logistycznego
w sytuacjach konﬂiktowych

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

9

przygotowanie do zajęć

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zarządzanie logistyczne w sytuacjach konﬂiktowych - istota, uwarunkowania,
procesy

W1, K1

2.

Podmioty, środowisko i cele zarządzania logistycznego; łańcuchy logistyczne

W1, U2, K1

3.

Zarządzanie logistyczne w sytuacji kryzysowej: fazy zarządzania, płaszczyzny
działania, nowe zadania logistyczne

W1, U1, U2

4.

Identyﬁkacja potrzeb i zabezpieczenie logistyczne ludności w sytuacji kryzysowej

W1, U1, K1

5.

Wybrane elementy logistyki kryzysowej i wojskowej: informacja, usługi medyczne
itd.

W2, U1

Sylabusy
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6.

Wybrane aspekty logistyki w operacjach wojskowych

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę, prezentacja, ukończenie
gry dydaktycznej

Warunki zaliczenia
przedmiotu
zaliczenie na ocenę
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Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd5598c19389.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna różne podejścia i sposoby deﬁniowania
demokracji, zna zasady demokratycznego państwa
prawa, cechy totalitaryzmu i autorytaryzmu, posiada
wiedzę na temat zagrożeń dotyczących człowieka
i instytucji w obszarze bezpieczeństwa narodowego

BNA_K2_W03

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Potraﬁ swobodnie poruszać się w obszarach
demokratycznych systemów władzy, analizować
zagrożenia na różnych płaszczyznach; Umie
BNA_K2_U01
zdiagnozować problemy bezpieczeństwa, wydać opinię
na temat jego zagrożeń i znaleźć potencjalne
rozwiązanie problemu

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wskazania zagrożeń dotyczących wolności człowieka
i demokratycznego ładu prawno-instytucjonalnego,

projekt, egzamin
pisemny / ustny

BNA_K2_K01

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

przygotowanie projektu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

27

przygotowanie do egzaminu

25

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.

Nowe demokracje z nieustabilizowanym systemem państwa i władzy; brak
zrozumienia dla granic wolności słowa i granic krytyki; deﬁcyt kultury prawnej
związany z brakiem tradycji państwa prawa; destabilizacja demokracji przez
tendencje anarchistyczne; destabilizacja demokracji przez tendencje
neoautorytarne i neototalitarne; nieustabilizowany system bezpieczeństwa
socjalnego; brak systemu wyłaniania elit intelektualnych; deﬁcyt tradycji i
doświadczeń w organizacji życia zbiorowego; tendencje do mitologizowania i
fetyszyzowania historii; tendencje ksenofobiczne; nieumiejętność pojmowania
racji stanu państwa

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach,
przystąpienie do egzaminu i jego pozytywny wynik lub
opracowanie i przedstawienie projektu oraz
przeprowadzenie dyskusji na zaprezentowany temat.
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Soft Power and Post Cold War Paradigm Change
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd5598c3c514.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego 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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami z zakresu miękkiej siły 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

czynniki determinujące potęgę i zmieniający się
charakter stosunków międzynarodowych

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W05

egzamin pisemny
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W2

tradycyjne paradygmaty potęgi i modele post- 1989 r.

BNA_K2_W04,
BNA_K2_W06

egzamin pisemny

W3

perspektywa krytczna potęgi i soft-power

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

indentyﬁkować kluczowe problemy związane
z użyciem miękkiej siły

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U05

projekt

U2

weryﬁkuje założenia miękkiej siły w stosunkach
międzynarodowych w oparciu o przypadki empiryczne

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U05

projekt

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywny udział w debacie naukowej na temat miękkiej
siły

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

Forma aktywności studenta
wykład

18

przygotowanie projektu

25

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do egzaminu

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
128

ECTS
5.0

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.

Introduction: The relevance of Power in IR and international security

W1, W2, W3, U1

2.

Hard Power, the Cold war paradigm and the post-Cold War paradigm change.

W1, U1

3.

Soft power: a theoretical grasp

U2, K1

4.

Attraction rather than coercion: Types of inﬂuence in world politics

W1, W2, W3, U1, U2

Sylabusy
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5.

Ideational Power. Transnational diﬀusion and interdependence

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

The new public diplomacy and soft power

U1, U2

7.

‘Normative Power Europe’. The EU’s soft power: the force of persuasion

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

From Soft Power to Smart Power.

W1, W2, W3

9.

The regulatory problem(s of markets)

W1, W2, W3

10.

Standards v regulations in post-Cold war order

W1, W2, W3, U1, U2, K1

11.

Soft responsibility for contemporary actors

W1, W2, W3, K1

12.

Soft power and global environment

W1, W2, W3, U1, U2, K1

13.

Soft power and global societal standards

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
The assessment of the course consists of two elements – participation
in the class (20%), and group project on selected case of soft power in
the contemporary world.The project task is to develop a small case
study or comparative study by developing a politically and/or
scientiﬁcally relevant question (of the types we discussed during the
course) and applying at least one of the concepts, theories or
typologies introduced. Criteria for grading are the development of a
clear, relevant questions (1) and it’s subsequent logical and consistent
answer (2) by a self-developed argument (3), which is based on
literature research or secondary data (5) and clearly developed
criteria (6) as well as scientiﬁc concepts (7). Finally, own thoughts and
inferences have to be distinguishable from those of other researchers
by correctly quoting the latter (8).

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.WSMBNAN.280.5cd5598c5f1d3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

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:
W1

Dysponuje wiedzą na temat głównych obszarów
aktywności zorganizowanych grup separatystycznych

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

W2

Posiada wiedzę na temat obecnych tendencji rozwoju
ruchów separatystycznych na świecie

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

W3

Wskazuje zależność pomiędzy rozwojem ruchów
separatystycznych a kwestią bezpieczeństwa
na płaszczyźnie międzynarodowej

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

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
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

17

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie referatu

25

przygotowanie do zajęć

10

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

202 / 218

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:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, prezentacja,
zaliczenie

Zaliczenie modułu następuje na podstawie: - referatu
tematycznego, zaprezentowanego na zajęciach; aktywności podczas zajęć w postaci brania udziału w
dyskusji. Aktywność jest punktowana każdorazowo podczas
zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość dziejów politycznych w Europie i na świecie po II wojnie światowej.

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.WSMBNAN.280.5cd5598c843c7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
wykład: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

sposoby budowania, przyjmowania i realizacji strategii
bezpieczeństwa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne

W2

kulturowe, społeczne i ekonomiczne podłoża
współczesnych strategii bezpieczeństwa

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie pisemne

W3

współczesne międzynarodowe strategie
bezpieczeństwa

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

obserwować i interpretować współczesne zjawiska
międzynarodowe związane z realizacją strategii
bezpieczeństwa

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04

zaliczenie pisemne

U2

dokonać krytycznej analizy modelowych rozwiązań
strategii bezpieczeństwa

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie pisemne

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie pisemne

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

18

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

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.

Treści wykładów obejmują m. in. następujące zagadnienia:
1. Strategia bezpieczeństwa – podstawowe pojęcia
2. Historia i ewolucja myśli strategicznej, podstawowe koncepcje i przegląd
najważniejszych myślicieli
3. Teoria strategii a realizacja strategii
4. Zwycięstwo jako problem studiów strategicznych, zmieniająca się natura
zwycięstwa, cele do osiągnięcia, klęska/sukces w wojnie
5. Determinanty strategii bezpieczeństwa
6. Funkcje, cele i zadania strategii bezpieczeństwa
7. Środki i instrumenty realizacji strategii bezpieczeństwa
8. Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
9. Strategie bezpieczeństwa wybranych państw i organizacji międzynarodowych
(ChRL, Federacja Rosyjska, Francja, Polska, USA, Wielka Brytania, NATO, UE)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik egzaminu
pisemnego
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Polski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd5598ca760e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady ustrojowe polskiego wymiaru sprawiedliwości

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt

W2

najważniejsze problemy polskiej polityki kryminalnej
w kształtowaniu wymiaru sprawiedliwości

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

projekt

W3

organizację i funkcjonowanie instytucji wymiaru
sprawiedliwości, znaczenie poszczególnych elementów BNA_K2_W04
systemu

projekt

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ocenić i zinterpretować w ujęciu systemowym
zagadnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości,
dostrzegając w analizie złożość reliacji
organizacyjnofunkcjonalnych między poszczególnymi
elementami systemu

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04

projekt

U2

dostrzec konsekwencje formułowanych postulatów
polityki kryminalnej na jedną z podstawowych funkcji
państwa – wymierzanie sprawiedliwości

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

projekt

U3

powiązać problematykę systemu wymiaru
sprawiedliwości z prawami i wolnościami jednostki
oraz w tym kontekście oceniać dysfunkcje tego
systemu

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04

projekt

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny zmian w wymiarze sprawiedliwości,
które nie uwzględniają wpływu na funkcjonowanie
wszystkich elementów tworzących system. Swoją
ocenę jest gotów oprzeć o tezy z literatury fachowej
i z ekspertyz.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie projektu

32

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

20

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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W ramach zajęć zostanie przedstawione systemowe ujęcie wymiaru
sprawiedliwości powszechne w badaniach tego zagadnienia w literaturze
anglosaskiej (ang. criminal justice system). Zajęcia będą polegały na omówieniu
kolejnych elementów systemu, w którym „wejście do systemu” stanowi
popełnienie przestępstwa, a „wyjście z systemu” wykonanie kary. W pierwszej
kolejności omówione zostaną kryminologiczne oraz kryminalistyczne aspekty
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
związane z przestępczością,
K1
przestępstwem i przestępcą. Następnie uwaga skupi się na kolejnych elementach
systemu, adekwatnych do etapów procesu karnego: postępowanie
przygotowawcze, postępowanie główne, postępowanie apelacyjne oraz
postępowanie karne wykonawcze. Każdy etap wymaga przedstawienia instytucji w
nim występujących – relacji pomiędzy nimi i wzajemnych powiązań oraz
określenia statusu jednostki na danym etapie procesu karnego.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w dyskucji w trakcie zajęć; przygotowanie projektu na
temat wybranego problemu związane z ogranizacją i funkcjonowaniem
wymiaru sprawiedliwości
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Correlation between media system and national security
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd5598cc9dbe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego 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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

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

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

BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

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

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

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

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się podstawową terminologią z zakresu
bezpieczeństwa narodowego w języku angielskim

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

współpracy z grupą podczas wykonywania prac
zespołowych w trakcie zajęć

BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę

K1

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

BNA_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

rozszerzania swojej wiedzy oraz rozwijania
umiejętności językowych, by móc w pełni korzystać
z literatury anglojęzycznej

BNA_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie do zajęć

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Sylabusy
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Eksterminacje narodów - wybrane przypadki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd5598cec83d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z formami przemocy stosowanymi przeciwko różnym narodom, w tym narodowi polskiemu

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu terminologii prawnej (np. pojęcie ludobójstwa) dotyczącymi eksterminacji grup
narodowych i społecznych

C3

Uświadomienie słuchaczom problematyki oscylującej wokół zagadnienia eksterminacji, w tym między innymi:
niszczenia kultury, istniejących więzi społecznych, eliminacja języka i świadomości narodowej

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 poszczególne wypadki eksterminowania narodów,
plemion, grup religijnych

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

Rozumie znaczenia pojęć eksterminacja, ludobójstwo,
dyskryminacja narodowa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

Cel eksterminacji danego narodu, plemienia, grupy
religijnej

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizować doktryny polityczne odnoszące się
do eksterminacji poszczególnych narodów

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

Interpretować teksty ideologiczne stanowiące
teoretyczną podstawę eksterminacji

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

projekt

U3

Powiązać poszczególne wydarzenia eksterminacyjne
z działalnością konkretnych reżimów politycznych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie projektu

20

analiza źródeł historycznych

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.

Formy przemocy stosowane przeciwko poszczególnym narodom i grupom
etnicznym

W1, U1

2.

Historyczno-prawne uwarunkowania zbrodni ludobójstwa

W2, U2

3.

Społeczne, kulturowe i ekonomiczne skutki eksterminacji

W3, U3, K1

Sylabusy
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4.

Przykłady eksterminacji ludności w XX wieku

W1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, metoda eksponująca – pokaz połączony z przeżyciem (zwiedzanie KL Auschwitz)
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt 1/ Czynne uczestnictwo w zajęciach 2/ Przygotowanie projektu

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

Sylabusy
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Warsztat wykorzystywania otwartych źródeł informacji w analizie polityki
zagranicznej państwa w aspekcie bezpieczeństwa narodowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.1583916791.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Celem kursu jest wzmocnienie i rozwinięcie kompetencji analitycznych oraz profesjonalizacja warsztaty
analitycznego

C2

Celem kursu jest nabycie i profesjonalizacja umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy z informacją

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 znał i rozumiał
cel wykorzystania metod i technik prowadzenia
analizy z zakresu polityki bezpieczeństwa państwa
w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02

projekt, prezentacja

W2

Po zakończeniu modułu student będzie wiedzieć
jakiego rodzaju ograniczenia wpływają na pracę
analityka

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02

projekt, prezentacja

U1

Po zakończeniu modułu student będzie potraﬁł
samodzielnie stworzyć profesjonalny dokument
analityczny

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

raport

U2

Po zakończeniu modułu student będzie potraﬁł
wykorzystać w praktyce pracy z informacją autorski
„cykl analityczny”

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

raport

U3

Po zakończeniu modułu student będzie potraﬁł
wykorzystać metody oraz techniki (również
informatyczne) w procesie analitycznym

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

raport

U4

Po zakończeniu modułu student będzie potraﬁł
wykorzystać narzędzia służące do gromadzenia faktów
i przetwarzania ich w wartościową wiedzę

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie projektu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie raportu

10

przygotowanie ekspertyzy

15

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I część (obejmująca od 3 do 4 spotkań): wprowadzenie do pracy z informacją

W1, W2

2.

II część (obejmująca od 3 do 4 spotkań): warsztaty z wykorzystaniem technik
analitycznych

U1, U2, U3, U4

3.

III część (od 7 do 9 spotkań): część analityczna wykorzystanie w praktyce narzędzi
z "cyklu analitycznego”

U1, U2, U3, U4

4.

IV omówienie wyników analizy zadanego tematu (1 spotkanie)

U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, raport,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każde z realizowanych w trakcie kursu zadań będzie oceniane.
Finalna ocena będzie wynikać z ilości uzyskanych punktów. •
Aktywność i zaangażowanie w trakcie zajęć (25/100) •
Wykorzystanie wskazanych narzędzi do przeprowadzenia analiz oraz
zaprezentowanie ustaleń (30/100) • Omówienie wskazanych
publikacji (20/100) • Wypełnienie schematu analitycznego na
zajęcia (25/100) dst: 51–55 dst+: 56–65 db: 66–76 db+: 77–87 bdb:
88–100 (decyduje aktywność) Dopuszczalne są dwie nieobecności.
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

European Studies

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

angielski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o polityce i administracji 61%
Nauki o kulturze i religii

15%

Językoznawstwo

8%

Ekonomia i ﬁnanse

8%

Nauki prawne

8%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Stacjonarne studia I stopnia w języku angielskim, BA in European Studies, mają charakter interdyscyplinarnych studiów nad
procesami zachodzącymi w Europie oraz zjawiskami politycznymi, społecznymi i kulturowymi w szeroko rozumianym
obszarze kontynentu europejskiego. Studia mają za zadanie przekazać studentom i studentkom podstawową wiedzę w
zakresie nauk politycznych, społecznych, prawnych i historycznych, pozwalającą następnie rozwijać umiejętności analizy
zjawisk wpisujących się w zagadnienia europeistyczne. Szczególny nacisk w programie studiów położony jest na zdobycie i
pogłębienie przez studentów podstawowej, a następnie rozszerzonej wiedzy o architekturze instytucjonalnej i politykach UE,
a także o relacjach UE z innymi regionami oraz roli Europy w świecie. Niezwykle istotny jest również kontekst regionalny:
studenci międzynarodowi poznają specyﬁkę polską i środkowoeuropejską, mając równocześnie możliwość konfrotowania
wiedzy teoretycznej z bezpośrednim doświadczeniem kulturowym. To daje uczestnikom studiów możliwość odniesienia
aktualnych debat europejskich do kontekstu regionalnego i lokalnego. Jednym z najmocniejszych atutów studiów
europejskich w języku angielskim jest ich międzynarodowy charakter. Studenci mają możliwość skorzystania z wyjazdów w
ramach bogatej oferty uczelni partnerskich programu Erasmus+, korzystają z wiedzy i doświadczenia ekspertów
zapraszanych do współprowadzenia zajęć dydaktycznych i wygłaszania wykładów otwartych, oraz z wielu możliwości
uczestnictwa w szkołach letnich, warsztatach, praktykach i innego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez
międzynarodowe konsorcja i sieci partnerów Instytutu Studiów Europejskich.
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Koncepcja kształcenia
Koncepcja prowadzenie kierunku studiów wykazuje zgodność z misją zarówno Instytutu Studiów Europejskich jak i
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem jest przede wszystkim - w wypadku studiów tego typu - przyczynienie się do
internacjonalizacji proponowanych programów studiów - poprzez doprowadzenia do tego żeby na Uniwersytecie
Jagiellońskim studiowali studenci z innych państw, podniesienie atrakcyjności studiów oraz zaproponowanie ich
interdyscyplinarności. Program jest istotny z punktu widzenia współpracy dydaktycznej i badawczej z partnerami
zagranicznymi. Zaproponowanie tego rodzaju studiów jest wynikiem potrzeb skierowanych do osób chcących podjąć studia z
zakresu nauk społecznych i humanistycznych w Krakowie. Uzupełnia również ofertę Instytutu, który wcześniej oferował
jedynie programy studiów II stopnia w języku angielskim.

Cele kształcenia
Poznanie faktów, zjawisk, obiektów i zależności związanych z kontynentem europejskim z zakresu dyscyplin właściwych dla
kierunku studiów.
Poznanie i zrozumienie w stopniu podstawowym teorii naukowych właściwych dla studiów europejskich, stosowanej
terminologii oraz metodologii badań a także metod analizy, prognozy, krytycznej oceny i interpretacji wytworów kultury.
Operowanie w stopniu podstawowym społecznych, historycznych, ekonomicznych, ﬁlozoﬁcznych i prawnych uwarunkowań
procesów zachodzących na kontynencie europejskim.
Nabycie umiejętności komunikowania się na tematy specjalistyczne oraz prowadzenia debaty na tematy związane z
kontynentem europejskim przy wykorzystaniu terminologii naukowej właściwej dla danego kierunku.
Nabycie umiejętności posługiwania się i komunikowania w języku obcym, nowożytnym, europejskim na poziomie co najmniej
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Wykształcenie umiejętności myślenia i działania w sposób twórczy i przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę i umiejętności
nabyte w toku studiów.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Na kontynencie europejskim mamy do czynienia z ciągłymi zmianami społeczno-gospodarczymi, zmienia się także
środowisko międzynarodowe, z którym - co naturalne - powiązany jest ten kontynent. Zmiany te powodują wyzwania także
dla Polski, jako jednego z państw istotnych dla kontynentu, jako całości, oraz w szczególności regionu
środkowoeuropejskiego, jako członka wielu organizacji o charakterze regionalnym, europejskim, na czele z Unią Europejską.
W związku z tym istnieje potrzeba kształcenia specjalistów, ekspertów, dysponujących fachową wiedzą dotyczącą zjawisk i
procesów społecznych, ekonomicznych czy prawnych zachodzących w zmieniającej się Europie. Nie mniej istotne są procesy
zachodzące "w skali mikro", np. na poziomie lokalnym. Studia przygotowane są z myślą o kandydatach z różnych krajów
świata, pragnących poznać Europę, Unię Europejską i region Europy Środkowo-Wschodniej. Studia europeistyczne oferują
specjalistyczne przygotowanie w zakresie integracji europejskiej i wiedzy o Europie Środkowo-Wschodniej, dzięki któremu ich
absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę zarówno w swoich krajach pochodzenia, jak i w Polsce: w jednostkach
administracji państwowej i samorządowej, edukacji, mediach, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach kultury.
Absolwenci kierunku przygotowani są również do pracy w instytucjach międzynarodowych, w tym zwłaszcza instytucji
związanych z integracją europejską, think-tankach i ośrodkach eksperckich. Ich wiedza i umiejętności będą również
odpowiadać na potrzeby sektora prywatnego. Absolwenci kierunku są również przygotowani do kontynuowania pracy
akademickiej i badawczej na studiach II stopnia.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Europejski i globalny rynek pracy wymaga nie tylko wiedzy, lecz także zdolności szybkiego uczenia się, zdobywania nowych
umiejętności, nabywania sprawności w obsługiwaniu nowoczesnych narzędzi oraz kreatywności w rozwiązywaniu problemów.
Studia europejskie w języku angielskim poprzez swój intedyscyplinarny i wielokulturowy charakter kształcą absolwentów
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przygotowanych do pracy w bardzo różnych obszarach sektora publicznego, prywatnego, czy też w organizacjach
pozarządowych i instytucjach kultury. Studenci uczą się funkcjonowania w międzynarodowym środowisku, wrażliwości na
różnice kulturowe oraz szybkiego przystosowywania się do zmieniających się warunków globalnego świata. Złożoność
procesów politycznych, społecznych i kulturowych w Europie i na świecie wymaga również umiejętności krytycznej analizy,
syntezy i interpretacji obserwowanych zjawisk. Innowacyjne metody dydaktyczne (debaty, symulacje, moduły e-learningowe,
przygotowywanie własnych projektów badawczych) pozwalają na łączenie wiedzy naukowej i doświadczenia praktycznego,
oraz przygotowują absolwentów do pracy samodzielnej i grupowej, pobudzając ich przedsiębiorczość i kreatywność.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Instytut Studiów Europejskich UJ prowadzi od wielu lat badania wpisujące się w prowadzony kierunek studiów, świadczą o
tym nie tylko publikacje naukowe poszczególnych pracowników Instytutu ale i publikacje naukowe. Spośród prowadzonych
aktualnie projektów badawczych Instytutu należy wymienić przede wszystkim: 1) Projekt badawczy Horizon2020 Research
and Innovation Actions: „EU3D. EU Diﬀerentiation, Dominance and Democracy” („EU3D: Zróżnicowana integracja, dominacja
i demokracja”), koordynowany przez ARENA Center for European Studies, Oslo University (Norwegia), ﬁnansowany przez
Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 Research and Innovation Action: Societal Challenges. Europe in a
changing world – Inclusive, innovative and reﬂective societies, koncentrujący się na analizie przyszłości Unii Europejskiej z
perspektywy zróżnicowanej integracji; 2) Projekt badawczy Horizon2020 Research and Innovation Actions: POPREBEL Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism” (Populistyczny
bunt przeciwko nowoczesności w Europie Wschodniej XXI wieku: neo-tradycjonalizm i neo-feudalizm), koordynowany przez
University College London (UK), ﬁnansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 Research and
Innovation Actions H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 (GOVERNANCE FOR THE FUTURE), mający na celu badanie
zjawiska rosnącego populizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy społecznej, politycznej, kulturowej i
ekonomicznej; 3) Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network: FATIGUE - Delayed Transformational Fatigue in
Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism - European Training Network - Konsorcyjne
studia doktoranckie z partnerami z Wielkiej Brytanii (University College London - koordynator projektu), Czech (Uniwersytet
Karola w Pradze), Estonii (Uniwersytet w Tartu), Serbii (Uniwersytet w Belgradzie) oraz Węgier (Uniwersytet Corvinus w
Budapeszcie), ﬁnansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative
Training Networks), zakładający badanie aktualnego zjawiska jakim są wzrastające w siłę ruchy populistyczne i nieliberalne
w Europie Środkowo-Wschodniej. Są to zatem badania odnoszące się do aktulanych problemów Europy i jej poszczególnych
społeczeństw. W ostatnich latach odbyły się również m.in. następujące konferencje organizowane przez Instytut: Zbudować
wspólną przyszłość: Włochy i Polska wobec polityki pamięci Unii Europejskiej. Pamięć totalitaryzmów (2016), Europejskie
narracje - Europa i Unia Europejska w XXI wieku jako przedmiot politycznych, społecznych i kulturowych konstrukcji (2015),
Sensitive heritage - sensitive interpretation (2015), Nowe polskie prawo konsularne (2015), Eurosceptycyzm w Europie
(2014), Polscy migranci w Europie (2013), Wielokulturowość - kryzys ponowoczesnego społeczeństwa? (2013), Quo vadis
Europo? Integrująca się Europa w procesie zmian (2013).
Potwierdzeniem prowadzenia badań związanych z obszarem europejskim są monograﬁe opublikowane prace pracowników
Instytutu w ostatnich latach, m.in.: P. Kubicki, Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego
trwania (2016), B. Gierat-Bieroń, P. Kubicki, J. Orzechowska-Wacławska, Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury
zmienił polskie miasta (2016), M. Natanek, Samorządy w Radzie Europy Od powstania Rady Europy do szczytu wiedeńskiego
1993 roku (2016), K. Gajda, A. Pazik, Pozytywne miejsca pamięci europejskiej (2015), P. Czubik, W. Burek (red.), Wybrane
zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) (2014), K.
Koźbiał, System polityczny Księstwa Liechtensteinu (2013), D. Niedźwiedzki, Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy
przypadku (2010), W. Stankowski, Szymon Wiesenthal. Biograﬁa (2011), D. Niedźwiedzki, M. Galent, I. Goddeeris, Migration
and Europeanisation (2009), Ł. Piekarska-Duraj, The Invisible Hand of Europe. The Museum as a civilizing tool. Peter Lang,
Berlin-Warsaw (2020), Magdalena Góra, Kontrola demokratyczna i legitymizacja europejskiej polityki zagranicznej na
przykładzie polityki rozszerzenia UE i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellońskiego
(2019), N. Styczyńska, Więcej czy mniej Europy? UE i integracja europejska w dyskursie polskich partii politycznych,
Wydawnictwo UJ, Kraków (2018).

Związek badań naukowych z dydaktyką
Badania prowadzone w Instytucie Studiów Europejskich UJ od lat pozostają w ścisłym związku z prowadzoną dydaktyką,
będzie to miało także miejsce w przypadku studiów I stopnia w języku angielskim na kierunku studia europejskie.
Proponowane moduły zajęć będą prowadzić naukowcy zajmujący się określoną tematyką od lat. Główne kierunki
wspomnianych badań to: 1) aktualne tendencje i paradygmaty podstawowych dyscyplin wchodzących w skład szeroko
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rozumianej europeistyki - politologii, socjologii, ekonomii, nauk prawnych, nauk o kulturze i religii, 2) analiza naistotniejszych
problemów współczesnej Europy, procesów integracyjnych, poszczególnych zjawisk i procesów o charakterze europejskim,
jak i regionów, poszczególnych państw i społeczeństw, 3) problematyka dziedzictwa europejskiego, narodowego,
regionalnego i lokalnego. Wspomniane badania znajdują odzwierciedlenie w treści proponowanych modułów zajęć .
Znaczącą cześć wykładowców w programach międzynarodowych stanowią naukowcy zaangażowani w wyżej wymienione
międzynarodowe projekty badawcze, co oznacza, że studenci mają dostęp do najnowszych wyników badań w dziedzinie
studiów europejskich i regionalnych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Studiów Europejskich mieści się przy ul. W. Reymonta 4, w siedzibie Wydziału Studiów Międzynarodowych i
Politycznych. Instytut dysponuje obecnie 10 pomieszczeniami przewidzianymi do prowadzenia zajęć oraz salę
videokonferencyjną, np. na potrzeby zdalnych obron prac. Sale te są wyposażone w niezbędny sprzęt multimedialny. W tym
momencie - prowadząc studia I i II stopnia - infrastruktura ta jest wystarczająca. W Budynku Wydziału znajduje się biblioteka
wydziałowa, a bezpośrednia bliskość Biblioteki Jagiellońskiej powoduje, iż sytuację studentów pod względem dostępu do
zasobów bibliotecznych można określić jako komfortową. W skład BJ włączona jest tzw. Czytelnia Europeistyczna, w której
zgromadzono specjalistyczną literaturę dla studentów kierunku studia europejskie. Programy międzynarodowe w Instytucie
Studiów Europejskich mają swoje wydzielone przestrzenie biurowe. W budynku Wydziału studenci mają również do
dyspozycji pracownie komputerowe, oraz przestrzeń socjalną.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0312

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Interdyscyplinarny program oferuje wiedzę o charakterze propedeutycznym, odnoszącą się do obszaru kontynentu
europejskiego w zakresie takich dyscyplin jak: nauki o polityce i administracji, nauki o religii i kulturze, nauki prawne,
ekonomia i ﬁnanse. Zawartość programu stanowi podstawę, na której może się opierać kształcenia w ramach studiów II
stopnia.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

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

160

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

12

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

60

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

nie dotyczy

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

5

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1164

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
brak praktyk

Ukończenie studiów

Program
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze minimum 180 punktów ECTS, w tym kursów wskazanych
w programie jako kursy obowiązkowe.
Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest zaliczenie seminarium dyplomowego, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie
egzaminu dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

EST_K1_W01

Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk społecznych i humanistycznych w
systemie nauk

P6U_W, P6S_WG

EST_K1_W02

Absolwent zna i rozumie teorie, ogólne podstawy, metodologię i terminologię ogólną i
szczegółową z zakresu dziedzin nauk i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku P6U_W, P6S_WG
studiów

EST_K1_W03

Absolwent zna i rozumie zasady funkcjonowania systemów i instytucji
charakterystycznych dla europejskich organizacji integracyjnych, w tym w
szczególności dla Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich, jak i
poszczególnych państw kontynentu

P6S_WG

EST_K1_W04

Absolwent zna i rozumie doktryny i ideologie determinujące rozwój państw i
społeczeństw w Europie, zarówno w kontekście historycznym, politycznym i
społecznym

P6S_WG

EST_K1_W05

Absolwent zna i rozumie sposób funkcjonowania instytucji społecznych, kulturowych,
politycznych i gospodarczych na obszarze kontynentu europejskiego

P6S_WK

EST_K1_W06

Absolwent zna i rozumie metody analizy i interpretacji wytworów kultury europejskiej,
P6S_WK,
wybranych teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
P6S_WG
właściwych dla kierunku studiów

EST_K1_W07

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia pozyskiwania danych w celu analizy
procesów społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych na obszarze
kontynentu europejskiego

P6S_WK,
P6S_WG

EST_K1_W08

Absolwent zna i rozumie pojęcia i regulacje dotyczące ochrony własności
intelektualnej

P6S_WG,
P6S_WK

EST_K1_W09

Absolwent zna i rozumie rolę i znaczenie mediów i instytucji związanych z kulturą w
społeczeństwach europejskich

P6S_WG,
P6S_WK

EST_K1_W10

Absolwent zna i rozumie znaczenie uporządkowanej wiedzy dotyczącej powiązań
między naukami politycznymi, ekonomią, prawem, historią, socjologią,
literaturoznawstwem, oraz pozostałymi dziedzinami nauk humanistycznych i
społecznych

P6S_WG

EST_K1_W11

Absolwent zna i rozumie znaczenie uporządkowanej wiedzy dotyczącej
funkcjonowania instytucji samorządu lokalnego oraz instytucji pozarządowych i
ruchów społecznych w Polsce i w Europie

P6S_WG

Kod

Treść

PRK

EST_K1_U01

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, selekcjonować, identyﬁkować i poddawać krytycznej
analizie źródła oraz informacje pisane i elektroniczne związane z dyscyplinami nauki
właściwymi na kierunku studiów

P6U_U, P6S_UW

EST_K1_U02

Absolwent potraﬁ formułować problemy badawcze i badać procesy polityczne,
społeczne, historyczne, kulturowe i ekonomiczne w wymiarze europejskim

P6U_U, P6S_UW

EST_K1_U03

Absolwent potraﬁ wyjaśniać i prognozować rolę procesów mających miejsce na
kontynencie europejskim, w szczególności w Unii Europejskiej, stosując metody
typowe dla dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów

P6S_UW

Umiejętności

Efekty uczenia się

10 / 437

Kod

Treść

PRK

EST_K1_U04

Absolwent potraﬁ przedstawić w formie pisemnej i ustnej – zarówno w języku polskim
jak i obcym – wiedzę dotyczącą mechanizmów zachodzących w Unii Europejskiej i w
poszczególnych państwach europejskich

P6S_UW

EST_K1_U05

Absolwent potraﬁ posługiwać się systemami normatywnymi aby rozwiązać zadania z
zakresu dziedzin nauk i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów

P6S_UW

EST_K1_U06

Absolwent potraﬁ pracować indywidualnie i w grupie nad projektami związanymi z
tematyką europejską, wykazuje się umiejętnością planowania tejże pracy

P6S_UO

EST_K1_U07

Absolwent potraﬁ w okresie całego życia potraﬁ samodzielnie planować a także
realizować proces poszerzania wiedzy oraz podnoszenia umiejętności i kwaliﬁkacji
związanych ze studiami europejskimi

P6S_UU

EST_K1_U08

Absolwent potraﬁ posługiwać się i komunikować w języku angielskim na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

EST_K1_U09

Absolwent potraﬁ wykorzystać w komunikacji specjalistyczną terminologię, jest w
stanie brać udział w debatach przedstawiając różne opinie i stawiska w zakresie
tematyki związanej ze studiami europejskimi

P6S_UK

EST_K1_U10

Absolwent potraﬁ wykrywać zależności między poszczególnymi procesami
społecznymi, kulturowymi, politycznymi, historycznymi i ekonomicznymi na obszarze
Europy w perspektywie przeszłości i współczesności

P6S_UW

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

EST_K1_K01

Absolwent jest gotów do konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego,
historycznego i społecznego Europy związanego z jego różnorodnością

P6U_K, P6S_KR

EST_K1_K02

Absolwent jest gotów do krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy, uznaje jej
znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

P6S_KK

EST_K1_K03

Absolwent jest gotów do aktywności zawodowej w instytucjach krajowych i
międzynarodowych, także na poziomie lokalnym, które zajmują się problematyką
europejską

P6S_KK, P6S_KO

EST_K1_K04

Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej, oraz wymagania
tego od innych, ma świadomość odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych

P6S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Information about regular BA programme:
Student completes all the obligatory courses. Student can pick one of the oﬀered language classes. In the 2nd year student
needs to pick one of two study tracks: Governing Europe and CEE Politics or Social Change in Europe. Student needs to
complete all the courses for the selected track and at least 12 ECTS from the other track.
Upon completion of the obligatory courses, all courses from the selected study track and 12 ECTS from the other study track
the students should have 138 ECTS. Students need gain the remaining ECTS from the group of facultative courses. The
management of the Institute will indicate which courses from the group will be available in any given academic year.
Information about joint BA programme:
As part of their course of study, each student must complete minimum 180 ECTS divided as follows:
- Year 1: 64 ECTS (obligatory courses : 32 ECTS for each semester)
- Year 2: 58 ECTS ( obligatory courses: 28 ECTS in third semester; elective courses: 30 ECTS in fourth semester)
- Year 3: 58 ECTS (elective courses: 30 ECTS in ﬁfth semester: Bachelor Thesis Laboratory and Bachelor thesis: 10 ECTS in
sixth semester; elective courses: 18 ECTS in sixth semester).
The grade average of each cluster is an arithmetic average, calulated on the basis of the sum grades for all courses in a
cluster divided by the number of grades. The ﬁnal list of courses in a cluster will be introduced each academic year.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Introduction to Economics

30

6,0

egzamin

O

Introduction to Politics

30

6,0

egzamin

O

Przedmiot

Obligatory only for joint BA program

O

Courses

O

Student completes all the courses
European Cultures and Societies

80

10,0

zaliczenie na
O
ocenę

Introduction to History

30

6,0

egzamin

O

Physical Education

60

-

zaliczenie

O

Safety at Work Training

4

-

zaliczenie

O

Language course

O

Student completes one chosen language course
Dutch Language Course

30

4,0

zaliczenie

F

French Language Course

30

4,0

zaliczenie

F

German Language Course

30

4,0

zaliczenie

F

Italian Language Course

30

4,0

zaliczenie

F

Polish Language Course

30

4,0

zaliczenie

F

Spanish Language Course

30

4,0

zaliczenie

F

Obligatory only for regular BA program

O

Courses

O

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Academic English (incl. Protection of Intellectual Property
Rights)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Introduction to Sociology

30

6,0

egzamin

O

Physical Education

60

-

zaliczenie

O

Unity and Diversity of European Culture

40

6,0

egzamin

O

Safety at Work Training

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot
Student completes all the courses

Language course

O

Each student must complete the minimum requirement of 120 hours in two consecutive semesters of a given
language in at least one of the following subjects:
Polish Course - A1

60

6,0

egzamin

F

Polish Course - A2

60

6,0

egzamin

F

Polish Course - B1

60

6,0

egzamin

F

Polish Course - B2

60

6,0

egzamin

F

French Course

60

6,0

egzamin

F

German Course

60

6,0

egzamin

F

Russian Course

60

6,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Introduction to Law

30

6,0

egzamin

O

Introduction to Philosophy

30

6,0

egzamin

O

Semestr 2
Przedmiot

Obligatory only for joint BA program

O

Courses

O

Student completes all the courses
Introduction to Economics of the EU

26

4,0

egzamin

O

Quantitative and Qualitative Methods

52

6,0

egzamin

O

Research Track I: Academic Portfolio, Research Design and
Bachelor Thesis + Academic Writing

34

6,0

egzamin

O

Safety at Work Training

4

-

zaliczenie

O

Language course

O

Student completes one chosen language course
Dutch Language Course

30

4,0

zaliczenie

F

French Language Course

30

4,0

zaliczenie

F

German Language Course

30

4,0

zaliczenie

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Italian Language Course

30

4,0

zaliczenie

F

Polish Language Course

30

4,0

zaliczenie

F

Spanish Language Course

30

4,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Obligatory only for regular BA program

O

Courses

O

Student completes all the courses
Academic English (incl. Protection of Intellectual Property
Rights)

30

6,0

egzamin

O

Introduction to International Relations

40

6,0

egzamin

O

Language course

O

Each student must complete the minimum requirement of 120 hours in two consecutive semesters of a given
language in at least one of the following subjects:
Polish Course - A1

60

6,0

egzamin

F

Polish Course - A2

60

6,0

egzamin

F

Polish Course - B1

60

6,0

egzamin

F

Polish Course - B2

60

6,0

egzamin

F

French Course

60

6,0

egzamin

F

German Course

60

6,0

egzamin

F

Russian Course

60

6,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Semestr 3
Przedmiot
Obligatory only for joint BA program

O

Courses

O

Student completes all the courses
European Integration

78

10,0

egzamin

O

Introduction to EU Law and International Law

52

6,0

egzamin

O

Introduction to International Relations

26

4,0

egzamin

O

Physical Education

60

-

zaliczenie

O

Research Track II: Academic Portfolio, Research Design and
Bachelor Thesis

52

8,0

egzamin

O

Safety at Work Training

4

-

zaliczenie

O

Obligatory only for regular BA program
Courses

O
O

Student completes all the courses

Plany studiów
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Przedmiot
Academic Skills

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

O

Ścieżka: Governing Europe and CEE Politics (regular BA program)
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Borders and Boundaries of Europe

15

3,0

egzamin

O

EU in the Multilateral Order - Legal Aspects

40

6,0

egzamin

O

EU Politics and Policies

40

6,0

egzamin

O

Gender Politics

30

6,0

egzamin

O

Human Rights Law in the European Context

40

6,0

egzamin

O

Przedmiot

Facultative courses from the Social Change in Europe Specialisation

O

Students needs to complete at least 12 ECTS
Dynamics of Social Change

30

6,0

egzamin

F

European Societies in Times of Accelerated Change - Technology,
Digitalisation and New Media

30

6,0

egzamin

F

Green Revolution(s) in Europe

30

6,0

egzamin

F

Modern European State Formation

40

6,0

egzamin

F

Theory of Protest Movements in Europe

30

6,0

egzamin

F

Other Facultative courses

O

Students need gain the remaining ECTS from this group. The management of the Institute will indicate which subjects
from the group will be available in any given academic year
Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

30

6,0

egzamin

F

Key Concepts in Contemporary Security Studies

40

6,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

Politics and Society in the Balkans

30

6,0

egzamin

F

Socio-political Dimensions of International Migrations

30

6,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ścieżka: Social Change in Europe (regular BA program)
Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Borders and Boundaries of Europe

15

3,0

egzamin

O

Dynamics of Social Change

30

6,0

egzamin

O

Gender Politics

30

6,0

egzamin

O

Modern European State Formation

40

6,0

egzamin

O

Theory of Protest Movements in Europe

30

6,0

egzamin

O

Przedmiot

Facultative courses from the Governing Europe and CEE Politics
Specialisation

O

Students need to complete at least 12 ECTS
Comparative Politics in Europe - EU, Nation States and Beyond

40

6,0

egzamin

F

EU in the Multilateral Order - Legal Aspects

40

6,0

egzamin

F

EU Politics and Policies

40

6,0

egzamin

F

Human Rights Law in the European Context

40

6,0

egzamin

F

Illiberal Politics and Right Wing Populism in CEE

30

6,0

egzamin

F

Other Facultative courses

O

Students need gain the remaining ECTS from this group. The management of the Institute will indicate which subjects
from the group will be available in any given academic year.
Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

30

6,0

egzamin

F

Key Concepts in Contemporary Security Studies

40

6,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

Politics and Society in the Balkans

30

6,0

egzamin

F

Socio-political Dimensions of International Migrations

30

6,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Information about regular BA programme:
Student completes all the obligatory courses. Student can pick one of the oﬀered language classes. In the 2nd year student
needs to pick one of two study tracks: Governing Europe and CEE Politics or Social Change in Europe. Student needs to
complete all the courses for the selected track and at least 12 ECTS from the other track.
Upon completion of the obligatory courses, all courses from the selected study track and 12 ECTS from the other study track
the students should have 138 ECTS. Students need gain the remaining ECTS from the group of facultative courses. The
management of the Institute will indicate which courses from the group will be available in any given academic year.
Information about joint BA programme:
As part of their course of study, each student must complete minimum 180 ECTS divided as follows:
- Year 1: 64 ECTS (obligatory courses : 32 ECTS for each semester)
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- Year 2: 58 ECTS ( obligatory courses: 28 ECTS in third semester; elective courses: 30 ECTS in fourth semester)
- Year 3: 58 ECTS (elective courses: 30 ECTS in ﬁfth semester: Bachelor Thesis Laboratory and Bachelor thesis: 10 ECTS in
sixth semester; elective courses: 18 ECTS in sixth semester).
The grade average of each cluster is an arithmetic average, calulated on the basis of the sum grades for all courses in a
cluster divided by the number of grades. The ﬁnal list of courses in a cluster will be introduced each academic year.
During the 4th semester of studies each student realize the chosen specialization: SOCIAL CHANGE IN EUROPE or
GOVERNING EUROPE AND CEE POLITICS.
During the 4th and 5th semester each student has to realize and pass all obligatory courses from the list of cluster courses
corresponding to chosen specialization plus one of the two facultative clusters:
1. Foreign Policy and Security 4 semester
Introduction to Foreign Policy and Diplomacy
Key Concepts in Contemporary Security Studies
2. At the European doorstep 5 semester
Society and Politics in the Balkans
Socio-Political Dimensions of International Migration

Semestr 4
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Obligatory only for regular BA program

O

Courses

O

Student completes all the courses
Methodology

30

4,0

egzamin

O

Ścieżka: Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Cluster 1: Europe in Political Context

O

Student needs to take all courses from the cluster
Comparative Politics in Europe - EU, Nation States and Beyond

40

6,0

zaliczenie

O

Human Rights Law in the European Context

40

6,0

zaliczenie

O

Cluster 2: CEE Politics

O

Student needs to take all courses from the cluster
Illiberal Politics and Right Wing Populism in CEE

30

6,0

zaliczenie

O

The 1989 in CEE: Transformation and Post-transformation

30

6,0

zaliczenie

O

Cluster: Foreign Policy and Security

O

Student needs to take all courses from the cluster
Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

30

6,0

zaliczenie

O

Key Concepts in Contemporary Security Studies

40

6,0

zaliczenie

O

Cluster 3: Facultative courses

O

Student needs to take 3 courses
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Przedmiot

Cluster 4: Facultative courses

O

Student needs to take one course or internship
Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Internship

30

6,0

zaliczenie

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Ścieżka: Governing Europe and CEE Politics (regular BA program)
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Comparative Politics in Europe - EU, Nation States and Beyond

40

6,0

egzamin

O

Illiberal Politics and Right Wing Populism in CEE

30

6,0

egzamin

O

The 1989 in CEE: Transformation and Post-transformation

30

6,0

egzamin

O

Przedmiot

Facultative courses from the Social Change in Europe Specialisation

O

Students needs to complete at least 12 ECTS
Dynamics of Social Change

30

6,0

egzamin

F

European Societies in Times of Accelerated Change - Technology,
Digitalisation and New Media

30

6,0

egzamin

F

Green Revolution(s) in Europe

30

6,0

egzamin

F

Modern European State Formation

40

6,0

egzamin

F

Theory of Protest Movements in Europe

30

6,0

egzamin

F

Other Facultative courses

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Students need gain the remaining ECTS from this group. The management of the Institute will indicate which subjects
from the group will be available in any given academic year
Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

30

6,0

egzamin

F

Key Concepts in Contemporary Security Studies

40

6,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

Politics and Society in the Balkans

30

6,0

egzamin

F

Socio-political Dimensions of International Migrations

30

6,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ścieżka: Social Change in Europe (joint BA program)
Przedmiot

Liczba
godzin

Cluster 1: Introduction to Social Change in Europe

O

Student needs to take all courses from the cluster
Dynamics of Social Change

30

6,0

zaliczenie

O

Modern European State Formation

40

6,0

zaliczenie

O

Cluster 2: Transforming Europe

O

Student needs to take all courses from the cluster
European Societies in Times of Accelerated Change - Technology,
Digitalisation and New Media

40

6,0

zaliczenie

O

The 1989 in CEE: Transformation and Post-transformation

30

6,0

zaliczenie

O

Cluster: Foreign Policy and Security

O

Student needs to take all courses from the cluster
Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

30

6,0

zaliczenie

O

Key Concepts in Contemporary Security Studies

40

6,0

zaliczenie

O

Cluster 3: Facultative courses

O

Student needs to take 3 courses
Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Przedmiot

Cluster 4: Facultative courses

O

Student needs to take one course or internship
Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Internship

30

6,0

zaliczenie

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

European Societies in Times of Accelerated Change - Technology,
Digitalisation and New Media

40

6,0

egzamin

O

Green Revolution(s) in Europe

30

6,0

egzamin

O

The 1989 in CEE: Transformation and Post-transformation

30

6,0

egzamin

O

Ścieżka: Social Change in Europe (regular BA program)
Przedmiot

Facultative courses from the Governing Europe and CEE Politics
Specialisation

O

Students need to complete at least 12 ECTS
Comparative Politics in Europe - EU, Nation States and Beyond

40

6,0

egzamin

F

EU in the Multilateral Order - Legal Aspects

40

6,0

egzamin

F

EU Politics and Policies

40

6,0

egzamin

F

Human Rights Law in the European Context

40

6,0

egzamin

F

Illiberal Politics and Right Wing Populism in CEE

30

6,0

egzamin

F

Other Facultative courses

O

Students need gain the remaining ECTS from this group. The management of the Institute will indicate which subjects
from the group will be available in any given academic year.
Animal Studies - An Introduction

Plany studiów

30

5,0

egzamin

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

30

6,0

egzamin

F

Key Concepts in Contemporary Security Studies

40

6,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

Politics and Society in the Balkans

30

6,0

egzamin

F

Socio-political Dimensions of International Migrations

30

6,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Przedmiot

Information about regular BA programme:
Student completes all the obligatory courses. Student can pick one of the oﬀered language classes. In the 2nd year student
needs to pick one of two study tracks: Governing Europe and CEE Politics or Social Change in Europe. Student needs to
complete all the courses for the selected track and at least 12 ECTS from the other track.
Upon completion of the obligatory courses, all courses from the selected study track and 12 ECTS from the other study track
the students should have 138 ECTS. Students need gain the remaining ECTS from the group of facultative courses. The
management of the Institute will indicate which courses from the group will be available in any given academic year.
Information about joint BA programme:
As part of their course of study, each student must complete minimum 180 ECTS divided as follows:
- Year 1: 64 ECTS (obligatory courses : 32 ECTS for each semester)
- Year 2: 58 ECTS ( obligatory courses: 28 ECTS in third semester; elective courses: 30 ECTS in fourth semester)
- Year 3: 58 ECTS (elective courses: 30 ECTS in ﬁfth semester: Bachelor Thesis Laboratory and Bachelor thesis: 10 ECTS in
sixth semester; elective courses: 18 ECTS in sixth semester).
The grade average of each cluster is an arithmetic average, calulated on the basis of the sum grades for all courses in a
cluster divided by the number of grades. The ﬁnal list of courses in a cluster will be introduced each academic year.
During the 4th semester of studies each student realize the chosen specialization: SOCIAL CHANGE IN EUROPE or
GOVERNING EUROPE AND CEE POLITICS.
During the 4th and 5th semester each student has to realize and pass all obligatory courses from the list of cluster courses
corresponding to chosen specialization plus one of the two facultative clusters:
1. Foreign Policy and Security 4 semester
Introduction to Foreign Policy and Diplomacy
Key Concepts in Contemporary Security Studies
2. At the European doorstep 5 semester
Society and Politics in the Balkans
Socio-Political Dimensions of International Migration

Semestr 5
Przedmiot
Obligatory only for regular BA program

Plany studiów

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji
O
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Courses

O

Student completes all the courses
Thesis Seminar

20

4,0

zaliczenie

O

Ścieżka: Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Cluster 3: Governing Europe

O

Student needs to take all courses from the cluster
EU in the Multilateral Order - Legal Aspects

40

6,0

zaliczenie

O

EU Politics and Policies

40

6,0

zaliczenie

O

Modern European State Formation

40

6,0

zaliczenie

O

Cluster: At the European Doorstep

O

Student needs to take all courses from the cluster
Politics and Society in the Balkans

30

6,0

zaliczenie

O

Socio-political Dimensions of International Migrations

30

6,0

zaliczenie

O

Cluster 3: Facultative courses

O

Student needs to take 3 courses
Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Cluster 4: Facultative courses

O

Student needs to take one course or internship
Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Internship

30

6,0

zaliczenie

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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Przedmiot
The European Convention on Human Rights

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

6,0

egzamin

F

Ścieżka: Governing Europe and CEE Politics (regular BA program)
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Borders and Boundaries of Europe

15

3,0

egzamin

O

EU in the Multilateral Order - Legal Aspects

40

6,0

egzamin

O

EU Politics and Policies

40

6,0

egzamin

O

Gender Politics

30

6,0

egzamin

O

Human Rights Law in the European Context

40

6,0

egzamin

O

Przedmiot

Facultative courses from the Social Change in Europe Specialisation

O

Students needs to complete at least 12 ECTS
Dynamics of Social Change

30

6,0

egzamin

F

European Societies in Times of Accelerated Change - Technology,
Digitalisation and New Media

30

6,0

egzamin

F

Green Revolution(s) in Europe

30

6,0

egzamin

F

Modern European State Formation

40

6,0

egzamin

F

Theory of Protest Movements in Europe

30

6,0

egzamin

F

Other Facultative courses

O

Students need gain the remaining ECTS from this group. The management of the Institute will indicate which subjects
from the group will be available in any given academic year
Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

30

6,0

egzamin

F

Key Concepts in Contemporary Security Studies

40

6,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

Politics and Society in the Balkans

30

6,0

egzamin

F

Socio-political Dimensions of International Migrations

30

6,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ścieżka: Social Change in Europe (joint BA program)
Przedmiot

Plany studiów

Liczba
godzin
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Cluster 3: Europe-Challenges Ahead

O

Student needs to take all courses from the cluster
Gender Politics

30

6,0

zaliczenie

O

Green Revolution(s) in Europe

30

6,0

zaliczenie

O

Theory of Protest Movements in Europe

30

6,0

zaliczenie

O

Cluster: At the European Doorstep

O

Student needs to take all courses from the cluster
Politics and Society in the Balkans

30

6,0

zaliczenie

O

Socio-political Dimensions of International Migrations

30

6,0

zaliczenie

O

Cluster 3: Facultative courses

O

Student needs to take 3 courses
Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Cluster 4: Facultative courses

O

Student needs to take one course or internship
Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Internship

30

6,0

zaliczenie

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Borders and Boundaries of Europe

15

3,0

egzamin

O

Dynamics of Social Change

30

6,0

egzamin

O

Ścieżka: Social Change in Europe (regular BA program)
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gender Politics

30

6,0

egzamin

O

Modern European State Formation

40

6,0

egzamin

O

Theory of Protest Movements in Europe

30

6,0

egzamin

O

Przedmiot

Facultative courses from the Governing Europe and CEE Politics
Specialisation

O

Students need to complete at least 12 ECTS
Comparative Politics in Europe - EU, Nation States and Beyond

40

6,0

egzamin

F

EU in the Multilateral Order - Legal Aspects

40

6,0

egzamin

F

Human Rights Law in the European Context

40

6,0

egzamin

F

EU Politics and Policies

40

6,0

egzamin

F

Illiberal Politics and Right Wing Populism in CEE

30

6,0

egzamin

F

Other Facultative courses

O

Students need gain the remaining ECTS from this group. The management of the Institute will indicate which subjects
from the group will be available in any given academic year.
Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

30

6,0

egzamin

F

Key Concepts in Contemporary Security Studies

40

6,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

Politics and Society in the Balkans

30

6,0

egzamin

F

Socio-political Dimensions of International Migrations

30

6,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Information about regular BA programme:
Student completes all the obligatory courses. Student can pick one of the oﬀered language classes. In the 2nd year student
needs to pick one of two study tracks: Governing Europe and CEE Politics or Social Change in Europe. Student needs to
complete all the courses for the selected track and at least 12 ECTS from the other track.
Upon completion of the obligatory courses, all courses from the selected study track and 12 ECTS from the other study track
the students should have 138 ECTS. Students need gain the remaining ECTS from the group of facultative courses. The
management of the Institute will indicate which courses from the group will be available in any given academic year.
Information about joint BA programme:
As part of their course of study, each student must complete minimum 180 ECTS divided as follows:
- Year 1: 64 ECTS (obligatory courses : 32 ECTS for each semester)
- Year 2: 58 ECTS ( obligatory courses: 28 ECTS in third semester; elective courses: 30 ECTS in fourth semester)
- Year 3: 58 ECTS (elective courses: 30 ECTS in ﬁfth semester: Bachelor Thesis Laboratory and Bachelor thesis: 10 ECTS in
sixth semester; elective courses: 18 ECTS in sixth semester).
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The grade average of each cluster is an arithmetic average, calulated on the basis of the sum grades for all courses in a
cluster divided by the number of grades. The ﬁnal list of courses in a cluster will be introduced each academic year.
Student take one facultative cluster in the sixth semester (containing of 3 courses chosen from the selection available
in that year) plus obligatory courses: Bachelor Thesis Laboratory and Bachelor Thesis.

Semestr 6
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Obligatory only for joint BA program

O

Courses

O

Student completes all the courses
Thesis Laboratory

26

4,0

zaliczenie

O

Bachelor Thesis

39

6,0

zaliczenie

O

Obligatory only for regular BA program

O

Courses

O

Student completes all the courses
Thesis Seminar and Thesis

20

24,0

zaliczenie

O

Ścieżka: Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Cluster 1: Europe in Political Context

O

Student needs to take all courses from the cluster
Comparative Politics in Europe - EU, Nation States and Beyond

40

6,0

zaliczenie

O

Human Rights Law in the European Context

40

6,0

zaliczenie

O

Cluster 2: CEE Politics

O

Student needs to take all courses from the cluster
Illiberal Politics and Right Wing Populism in CEE

30

6,0

zaliczenie

O

The 1989 in CEE: Transformation and Post-transformation

30

6,0

zaliczenie

O

Cluster: Foreign Policy and Security

O

Student needs to take all courses from the cluster
Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

30

6,0

zaliczenie

O

Key Concepts in Contemporary Security Studies

40

6,0

zaliczenie

O

Cluster 3: Facultative courses

O

Student needs to take 3 courses
Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Przedmiot

Cluster 4: Facultative courses

O

Student needs to take one course or internship
Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Internship

30

6,0

zaliczenie

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Ścieżka: Governing Europe and CEE Politics (regular BA program)
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Comparative Politics in Europe - EU, Nation States and Beyond

40

6,0

egzamin

O

Illiberal Politics and Right Wing Populism in CEE

30

6,0

egzamin

O

The 1989 in CEE: Transformation and Post-transformation

30

6,0

egzamin

O

Przedmiot

Facultative courses from the Social Change in Europe Specialisation

O

Students needs to complete at least 12 ECTS
Dynamics of Social Change

30

6,0

egzamin

F

European Societies in Times of Accelerated Change - Technology,
Digitalisation and New Media

30

6,0

egzamin

F

Green Revolution(s) in Europe

30

6,0

egzamin

F

Modern European State Formation

40

6,0

egzamin

F

Theory of Protest Movements in Europe

30

6,0

egzamin

F

Other Facultative courses

O

Students need gain the remaining ECTS from this group. The management of the Institute will indicate which subjects
from the group will be available in any given academic year
Animal Studies - An Introduction

Plany studiów

30

5,0

egzamin

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

30

6,0

egzamin

F

Key Concepts in Contemporary Security Studies

40

6,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

Politics and Society in the Balkans

30

6,0

egzamin

F

Socio-political Dimensions of International Migrations

30

6,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmiot

Ścieżka: Social Change in Europe (joint BA program)
Przedmiot

Liczba
godzin

Cluster 1: Introduction to Social Change in Europe

O

Student needs to take all courses from the cluster
Dynamics of Social Change

30

6,0

zaliczenie

O

Modern European State Formation

40

6,0

zaliczenie

O

Cluster 2: Transforming Europe

O

Student needs to take all courses from the cluster
European Societies in Times of Accelerated Change - Technology,
Digitalisation and New Media

40

6,0

zaliczenie

O

The 1989 in CEE: Transformation and Post-transformation

30

6,0

zaliczenie

O

Cluster: Foreign Policy and Security

O

Student needs to take all courses from the cluster
Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

30

6,0

zaliczenie

O

Key Concepts in Contemporary Security Studies

40

6,0

zaliczenie

O

Cluster 3: Facultative courses

O

Student needs to take 3 courses
Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Przedmiot

Cluster 4: Facultative courses

O

Student needs to take one course or internship
Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Internship

30

6,0

zaliczenie

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

European Societies in Times of Accelerated Change - Technology,
Digitalisation and New Media

40

6,0

egzamin

O

Green Revolution(s) in Europe

30

6,0

egzamin

O

The 1989 in CEE: Transformation and Post-transformation

30

6,0

egzamin

O

Ścieżka: Social Change in Europe (regular BA program)
Przedmiot

Facultative courses from the Governing Europe and CEE Politics
Specialisation

O

Students need to complete at least 12 ECTS
Comparative Politics in Europe - EU, Nation States and Beyond

40

6,0

egzamin

F

EU in the Multilateral Order - Legal Aspects

40

6,0

egzamin

F

EU Politics and Policies

40

6,0

egzamin

F

Human Rights Law in the European Context

40

6,0

egzamin

F

Illiberal Politics and Right Wing Populism in CEE

30

6,0

egzamin

F

Other Facultative courses

O

Students need gain the remaining ECTS from this group. The management of the Institute will indicate which subjects
from the group will be available in any given academic year.
Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

30

6,0

egzamin

F

Key Concepts in Contemporary Security Studies

40

6,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

Politics and Society in the Balkans

30

6,0

egzamin

F

Socio-political Dimensions of International Migrations

30

6,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

6,0

egzamin

F

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy

31 / 437

Introduction to Economics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.110.5cd55923ef3cf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat podstawowej terminologii nauk ekonomicznych i głównych mechanizmów
rynkowych na poziomie makro i mikroekonomicznym.

C2

Wypracowanie w słuchaczach umiejętność prawidłowego stosowania terminologii związanej z dyscyplinami
akademickimi w studiach europejskich.

C3

Wypracowanie w studentach świadomości poziomu swojej wiedzy, umiejętności oraz potrzeby docenienia
ciągłego kształcenia i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych i osobistych.

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

podstawową terminologię nauk ekonomicznych
i głównych mechanizmów rynkowych na poziomie
makro i mikroekonomicznym

EST_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

EST_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

EST_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo stosować terminologię związaną
z dyscyplinami akademickimi w studiach europejskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uświadomienia sobie poziomu swojej wiedzy
i umiejętności oraz docenia potrzebę ciągłego
kształcenia i doskonalenia swoich umiejętności
zawodowych i osobistych; planowania dalszego
rozwoju

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

konsultacje

10

przeprowadzenie badań empirycznych

10

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie do analizy ekonomicznej: ekonomia jako nauka; metody analizy
ekonomicznej; główne teorie; porównanie modeli ekonomicznych: gospodarka
rynkowa i gospodarka centralnie planowana

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

2. Mikroekonomia: rynek; podaż i popyt; teoria wyboru konsumenta i użyteczność;
teoria kosztów

W1, U1, K1

3.

3. Makroekonomia: PKB i wzrost gospodarczy; polityka budżetowa i ﬁskalna;
polityka pieniężna i funkcjonowanie systemu bankowego; inﬂacja i bezrobocie;
kurs walutowy; wahania krótkookresowe i model dostosowawczy; wpływ polityki
ﬁskalnej na zagregowany popyt; wpływ polityki pieniężnej na zagregowany popyt

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
W trakcie trwania kursu studenci gromadzą punkty. Ocena końcowa
zależy od liczby punktów zebranych w ciągu semestru (studenci nie są
oceniani jako niezdani/zaliczeni z każdego zadania osobno, ale otrzymują
ocenę końcową na podstawie aktywności z całego semestru). Punkty
można uzyskać z: (1) Egzaminu śródsemestralnego (maksymalna liczba
punktów: 30) (2) Egzamin końcowy (maksymalna liczba punktów: 40) (3)
Aktywność na zajęciach (do 12 punktów (6x2pkt)) (4) Aktywność na
zajęciach e-learningowych (maksymalna liczba punktów: 3x5pkt=15)

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

W trakcie trwania kursu studenci gromadzą punkty. Ocena końcowa
zależy od liczby punktów zebranych w ciągu semestru (studenci nie są
oceniani jako niezdani/zaliczeni z każdego zadania osobno, ale otrzymują
ocenę końcową na podstawie aktywności z całego semestru). Punkty
zaliczenie pisemne
można uzyskać z: (1) Egzaminu śródsemestralnego (maksymalna liczba
punktów: 30) (2) Egzamin końcowy (maksymalna liczba punktów: 40) (3)
Aktywność na zajęciach (do 12 punktów (6x2pkt)) (4) Aktywność na
zajęciach e-learningowych (maksymalna liczba punktów: 3x5pkt=15)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Academic English (incl. Protection of Intellectual Property Rights)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.130.60536ec6d0d24.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia eseju akademickiego oraz doskonalenie języka angielskiego
w piśmie.

C2

Zapoznanie studentów z zasadami formułowania używania formalnego stylu wypowiedzi w języku angielskim

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 szeroki zakres środków leksykalnoskładniowych używanych w akademickiej odmianie
języka angielskiego

EST_K1_W02

egzamin pisemny, esej,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ czytać, rozumieć i przeprowadzać
krytyczną analizę tekstów dotyczących przedmiotów
związanych ze europeistyką.

EST_K1_U01

egzamin pisemny, esej,
prezentacja, zaliczenie

U2

Student potraﬁ poprawnie stosować terminologię
dotyczącą dyscyplin akademickich w europeistyce.

EST_K1_U09

egzamin pisemny, esej,
prezentacja, zaliczenie

U3

Student potraﬁ pisać proste eseje dotyczące
przedmiotu akademickiego przy użyciu stosownych
materiałów źródłowych i zasobów warsztatowych;
student potraﬁ napisać końcowy referat dyplomowy
zawierający odpowiednio sformułowane
i zweryﬁkowane hipotezy badawcze przy zachowaniu
zasad obiektywnych i uczciwych badań naukowych.

EST_K1_U08

egzamin pisemny, esej,
prezentacja, zaliczenie

EST_K1_K02

egzamin pisemny, esej,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności oraz docenia potrzebę ciągłego
kształcenia i doskonalenie swoich umiejętności
zawodowych i osobistych; student potraﬁ zaplanować
swój dalszy rozwój.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

W1, U1, U2, U3, K1

Sylabusy

Wprowadzenie do przedmiotu Academic English
Analiza pytania w eseju
Znajdowanie literatury
Czytania tekstów akademickich – techniki
Strategie prowadzenia notatek
Planowanie eseju
Pisanie wprowadzenia (1)
Konstruowanie akapitów (1)
Konstruowanie akapitów (2)
Cytaty i bibliograﬁa
Parafrazowanie i streszczenia
Pisanie zakończeń (1)
Recenzja równieśnicza
Prezentacje ustne (1)
Prezentacje ustne (2)
Redakcja tekstów
Konstruowanie tez
Pisanie wprowadzenia (2)
Interpunkcja
Często stosowane synonimy prostego słownictwa
Często stosowane związki wyrazowe w akademickiej angielszczyźnie
Deﬁnicje, przykłady oraz uogólnienia
Omawianie zagadnień oraz argumentowanie
Opisywanie związków przyczynowo-skutkowych.
Opisywanie porównań i kontrastów
Inne typowe struktury w akademickiej angielszczyźnie
Pisanie dłuższego eseju (1)
Pisanie dłuższego eseju (2)
Prezentacje podsumowujące kurs (1)
Prezentacje podsumowujące kurs (2)
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza
mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

esej, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w zajęciach jest obligatoryjne. Student, który opuści
więcej niż 2 zajęcia jest zobowiązany uzgodnić a prowadzącym
ich odrobienie). Opuszczenie ponad 50% procent zajęć skutkuje
niezaliczeniem przedmiotu. • Uczestnictwo w zajęciach: 10% •
Prezentacje na zajęciach: 20 % • Eseje i inne pracy pisemne 20%
• Egzamin końcowy: 50%

Semestr 2
Metody nauczania:
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza
mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, esej,
prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w zajęciach jest obligatoryjne. Student, który
opuści więcej niż 2 zajęcia jest zobowiązany uzgodnić a
prowadzącym ich odrobienie). Opuszczenie ponad 50% procent
zajęć skutkuje niezaliczeniem przedmiotu. • Uczestnictwo w
zajęciach: 10% • Prezentacje na zajęciach: 20 % • Eseje i inne
pracy pisemne 20% • Egzamin końcowy: 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Sylabusy
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European Cultures and Societies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.110.621dcc01ee8af.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 50, ćwiczenia: 10, e-learning: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy o szeroko rozumianych procesach i zjawiskach zachodzących
w kulturach i społeczeństwach europejskich, zrozumienie różnych współczesnych zagadnień i umiejętność ich
problematyzowania. Kurs będzie składał się z wykładów połączonych z dyskusjami seminaryjnymi, a także
z internetowego modułu e-learningowego, który ma zapewnić studentom pochodzącym z różnych środowisk
kulturowych i edukacyjnych uniwersalne podstawy wiedzy, niezbędne do analizy procesów społecznych
i kulturowych zachodzących w 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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W1

Studenci zapoznają się z kilkoma dyscyplinami
z obszaru nauk społecznych i humanistycznych,
w szczególności z socjologią, antropologią,
kulturoznawstwem oraz studiami nad dziedzictwem
kulturowym. Są one komplementarne w sposobie
opisywania i analizowania różnych procesów
społeczno-kulturowych zachodzących na kontynencie
europejskim, tworzących wspólną europejską sferę
kulturową, ale także wzbogacających różnorodność
regionalną.

EST_K1_W01,
EST_K1_W10

zaliczenie pisemne,
projekt, zaliczenie

W2

W trakcie kursu zostaną przeanalizowane kluczowe
wspólne wartości reprezentowane w UE:
różnorodność, integracja, poszanowanie dziedzictwa
materialnego i niematerialnego, równość, wolność,
zrównoważony rozwój i tradycja państwa
opiekuńczego. Studenci dowiedzą się, jak te wartości
kształtowały się w czasie, w różnych kontekstach
historycznych i geograﬁcznych. Studenci ocenią
również krytycznie, w jaki sposób wartości te są
rozumiane i stosowane dzisiaj, szczególnie podczas
dyskusji na zajęciach. Kurs będzie odnosił się
do pozycji Europy w świecie, jej relacji z innymi
regionami globu na przestrzeni wieków. Wśród
omawianych tematów znajdą się: percepcja inności,
europejskie dyskursy orientalistyczne i egzotyzujące,
europejska obecność kolonialna i obciążenia
postkolonialne, a także współczesne wyzwania
globalizującego się świata.

EST_K1_W04,
EST_K1_W09

zaliczenie pisemne,
projekt, zaliczenie

EST_K1_U01,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie pisemne,
projekt, zaliczenie

EST_K1_K01, EST_K1_K02

zaliczenie pisemne,
projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Studenci będą się uczyć w wielokulturowym
i wielodyscyplinarnym środowisku, a zajęcia będą
prowadzić profesorowie z całego konsorcjum,
reprezentujący różne perspektywy regionalne
i dyscypliny naukowe. Będą również mogli uczyć się
od siebie nawzajem i porównywać swoją wiedzę
i doświadczenia, wynikające z ich pochodzenia.
Studenci uzyskają kompleksowe zrozumienie
współczesnych debat związanych z tożsamością,
wartościami i globalnymi wyzwaniami. Studenci
zdobywają umiejętność krytycznego i analitycznego
studiowania tekstów akademickich, a także
korzystania z różnorodnych materiałów internetowych
i interaktywnych. Wzmocni to ich krytyczne myślenie
i umiejętność korzystania z wiarygodnych źródeł.
Egzamin końcowy pozwoli studentom wykazać
zdolność do zajmowania się kluczowymi procesami
społecznymi i kulturowymi, zadawania odpowiednich
pytań i reﬂeksji nad wynikami badań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Jednym z założeń tego przedmiotu jest zrozumienie
przez studentów znaczenia podejścia
humanistycznego w studiach europejskich oraz faktu,
że rządzeniu, tworzeniu polityki i prawa musi
towarzyszyć głębsza reﬂeksja nad znaczeniem
integracji europejskiej oraz szerszymi celami
i wartościami, które mają być osiągnięte w procesie
jednoczenia Europy. Studenci będą świadomi
konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego,
historycznego i społecznego Europy związanego z jego
różnorodnością.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

50

ćwiczenia

10

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie projektu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

przygotowanie do egzaminu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

e-learning

20

e-wykład

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Blok 1. Dziedzictwo europejskie.

W1, W2, U1, K1

2.

Blok 2. Nacjonalizm w Europie.

W1, W2, U1, K1

3.

Blok 3. Europa i kolonializm.

W1, W2, U1, K1

4.

Blok 4. Ruchy społeczne w Europie.

W1, W2, U1, K1

5.

Blok 5. Mobiliność i migracje w kontekście europejskim.

W1, W2, U1, K1

6.

Blok 6. Współczesne wyzwania dla społeczeństw europejskich.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, seminarium, metoda
projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Egzamin pisemny.

ćwiczenia

projekt

Projekt grupowy.

e-learning

zaliczenie

Zaliczenie quizu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma.

Sylabusy
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Introduction to Sociology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.110.5cd5592258efd.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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

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: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course aims to provide students with the fundamental tools to understand and use the sociological approach
to analyse social processes and social phenomena. An introduction to the main perspectives, thinkers and topics
of sociological contemplation will enable students to engage with their surroundings in a more nuanced way,
taking society and the interactions between individuals as a basis of understanding the world.

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 podstawowe teorie
socjologiczne, od klasyk socjologicznych
EST_K1_W02
do współczesnych teorii zmian społecznych oraz
poszczególne teorie w zakresie badań socjologicznych.

esej, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wyjaśniać i prognozować w sposób
socjologiczny rolę procesów społecznych które miały
miejsce w Europie w przestrzeni czasu od XIX wieku
do współczesności.

EST_K1_U03

esej, egzamin

U2

Student potraﬁ przedstawić w formie pisemnej wiedzę
oraz własne analizy dotyczące wybranej problematyki
w ramach współczesnych procesów społecznych.

EST_K1_U04

esej

EST_K1_K02

projekt, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy na temat procesów społecznych,
oparte na statystykach, analizę teorii oraz poznawczą
wiedzę na temat zmian społecznych w poszczególnych
społeczeństwach Europy.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie eseju

15

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
157

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.

-Wprowadzenie. Socjologia jako przedmiot zainteresowania
-Klasyki Socjologii - Weber, Durkheim, Marx
- struktura a podmiotowość - socjologiczne ramy pojęciowe
-kultura i społeczeństwo
-struktury władzy - teoria konﬂiktu, teoria krytyczna
- struktury władzy - stratyﬁkacja społeczna, nierówności i mobilność społeczna
-tożsamość zbiorowa - etniczność
- nacje i nacjonalizmy
- społeczeństwo obywatelskie
-migracje
- religie z perspektywy socjologii
-wielokulturowość i integracja społeczna
- ruchy społeczne i zmiany społeczne
- struktury globalnej nierówności
- kapitał społeczny i zaufanie
- globalizacja
- współcześnie trendy w socjologii

W1, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin

Student ma zaliczyć końcowy egzamin (50% oceny)

ćwiczenia

projekt, esej, zaliczenie

1. Projekt: 25% oceny końcowej 2. Esej: 20% oceny końcowej 3. Praca
własna / aktywny udział na zajęciach (5% oceny końcowej)

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma wymagań wstępnych

Sylabusy
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Introduction to History
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.110.5d00fae661321.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Obtaining basic knowledge about history as a discipline. Associating causes with consequences of events and
processes in history with a special focus on Europe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Students are able to reﬂect on the role of Europe in
the world

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03

egzamin pisemny
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EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06

egzamin pisemny

U1

Students can identify various forms of historical
writings. Diﬀerentiating between historical sources
and literature. Classifying basic types of historical
sources

EST_K1_U01,
EST_K1_U05,
EST_K1_U08

egzamin pisemny

U2

Students have a critical interpretation of historical
literature

EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

egzamin pisemny

W2

Students understand multi-dimensional historical and
contemporary relations between Europe and other
countries

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Students obtain basic knowledge about problems of
early modern history, modern and contemporary
history and its meaning in the context of the modern
world.

K2

EST_K1_K01,
Students are able to diﬀerentiate between the use and
EST_K1_K02,
egzamin pisemny
abuse of history.
EST_K1_K03, EST_K1_K04

EST_K1_K02, EST_K1_K03 egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

analiza źródeł historycznych

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Introduction to Frontiers of History.
2. Limits of sources and the limits of historical knowledge.
3. How Climate Made History.
4. Introduction to the early Modern History and Modern History.
5. The longue durée: Mediterranean history from ancient to contemporary times.

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
6. Politics: institutions and practices. State ﬁnances.
7. Modern History: The Revolution in Mind.
8. The Age of Revolutions
9. 20th Century History: Modernization and conﬂicts
10. Distortion of history

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, prezentacja
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Unity and Diversity of European Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.110.5cd5592236cd6.22

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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course aims to introduce students to the basics of European cultural heritage, values, and way of life, whilst
highlighting the diversity of European cultures and their development. The motto of unity in diversity is a central
theme which will enable students to understand the process of European integration in a broad perspective.
Some basic concepts, such as pluralism, tolerance, secularism, cultural relativism, norms and values, will be
introduced and analysed. The overall goal is for students to understand Europe as a cultural space, taking into
account the idea of boundaries and inﬂuences from the outside as well as contemporary themes and dilemmas in
the understanding of the unity and diversity of culture. The students will be provided both with a discussion on
concepts pertaining to European cultures during the lectures, and with a historical contextualisation of these
concepts during seminars.

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

Absolwent zna i rozumie teorie, ogólne podstawy
i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu
społecznej i kulturowej historii kultur Europy, oraz
potraﬁ dokonać krytycznej analizy procesów i zjawisk
społeczno-kulturowych w Europie. Absolwent zna
i rozumie doktryny i ideologie determinujące rozwój
państw i społeczeństw w Europie, zarówno
w kontekście historycznym, politycznym i społecznym,
jak i kulturowym. Absolwent zna i rozumie znaczenie
uporządkowanej wiedzy dotyczącej powiązań między
historią, socjologią, kulturoznawstwem, oraz
pozostałymi dziedzinami nauk humanistycznych
i społecznych.

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U06,
EST_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie

EST_K1_K01, EST_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, selekcjonować,
identyﬁkować i poddawać krytycznej analizie źródła
oraz informacje pisane i elektroniczne związane
z dyscyplinami nauki właściwymi na kierunku studiów
Absolwent potraﬁ formułować problemy badawcze
i badać procesy polityczne, społeczne, historyczne
i kulturowe w wymiarze europejskim. Absolwent
potraﬁ pracować indywidualnie i w grupie nad
projektami związanymi z tematyką europejską,
wykazuje się umiejętnością planowania tejże pracy.
Absolwent potraﬁ wykrywać zależności między
poszczególnymi procesami społecznymi, kulturowymi,
politycznymi i historycznymi na obszarze Europy
w perspektywie przeszłości i współczesności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do konieczności ochrony
dziedzictwa kulturowego, historycznego i społecznego
Europy związanego z jego różnorodnością Absolwent
jest gotów do krytycznego podejścia do posiadanej
wiedzy, uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do egzaminu

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawami europejskiego dziedzictwa
kulturowego, wartościami i sposobem życia, podkreślając różnorodność kultur
europejskich i ich rozwój. Motto jedności w różnorodności jest głównym tematem,
który umożliwi uczestnikom zrozumienie procesu integracji europejskiej w
szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywie. Omawiane będą podstawowe pojęcia,
takie jak pluralizm, tolerancja, sekularyzm, relatywizm kulturowy, europejskie
normy i wartości. Ogólnym celem jest zrozumienie Europy jako przestrzeni
kulturowej, z uwzględnieniem podziałów wewnętrznych i wpływów z zewnątrz, a
także współczesnych dylematów w zrozumieniu jedności i różnorodności kultur
europejskich.
Pojęcia kluczowe dla zrozumienia kultur Europy omawiane będą podczas
wykładów, a następnie kontekstualizowane historycznie i kulturowo w trakcie
seminariów.
Wykłady:
1. Koncepcje kultury.
2. Główne pytania i dylematy Europy z perspektywy kultury
3. Wspólne korzenie kultur europejskich
4. Współczesny rozwój kultury i idei europejskich
5. Współczesne wyzwania: pluralizm i wielokulturowość
6. Rola religii w dzisiejszej Europie
7. Integracja europejska i polityka kulturalna
8. Jedna czy wiele kultury europejskich?

1.

W1, U1, K1

Seminaria:
1. Pojęcia i wyobrażenia o Europie.
2. Wspólne korzenie kultury europejskiej: starożytność
3. Wspólne korzenie kultury europejskiej: średniowiecze
4. Współczesny rozwój kultur europejskich: renesans, reformacja, oświecenie
5. Współczesny rozwój kultur europejskich: europejski kolonializm i imperializm
6. Współczesny rozwój kultur europejskich: rewolucje
7. Nowoczesność 19/20 wieku
8. Europejska trauma drugiej wojny światowej
9. Wschód i zachód
10. Era post- i po (postkolonializm, postkomunizm, ponowoczesność)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (50% oceny)

ćwiczenia

zaliczenie

3 zadania pisemne Prezentacja

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Introduction to Politics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.110.621dcc00f390d.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

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

Knowledge and appreciation of the basic terminology used in the academic pursuits comprised in European
Studies

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

A coordinated, general scope of knowledge of the
contemporary history of international relations, and of
the contemporary political and social history of Europe

EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Knowledge and appreciation of the basic terminology
used in the academic pursuits comprised in European
Studies

EST_K1_W01,
EST_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

U1

Ability to read, understand, and perform a critical
analysis of texts relating to subjects associated with
European Studies

EST_K1_U06,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Ability to prepare and deliver an oral presentation
compiled on the basis of his/her own individual work
or the collective eﬀort of a team

EST_K1_U06,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09

zaliczenie

EST_K1_K02, EST_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

independent work ad critical thinking

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie pracy semestralnej

15

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

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.

Political science explanations and methods, Regimes, States, Political ideologies,
Legislative power, Executive power, Judiciary power, Political parties, Violence,
conﬂict, and revolution, Interest groups, Political preferences and voting
behaviour

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

obecność, zaliczenie ćwiczeń

ćwiczenia

zaliczenie

projekt, obecność

Sylabusy
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Dutch Language Course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.130.621e1b62a4c83.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski, Niderlandzki

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Improving ﬂuency and accuracy in writing and speaking skills.

C2

Speaking in at least one European language besides a mother tongue and English.

C3

Using the target languages to conduct research under supervision, as well as present and report, clearly and
comprehensively, both orally and in written form knowledge concerning questions of European Studies.

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

Students know and understand the mechanisms and
structures of modern foreign languages.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W2

Students know and understand how to communicate
orally and in writing in at least two modern foreign
languages with a suﬃcient level of dexterity in the
various situations of professional life for which their
degree qualiﬁes.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

Students know and undertsand the capacity for
linguistic and cultural mediation in various social,
political, and anthropological contexts and in
foundations, institutions, and international
organizations.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W4

Students know and understand how to prepare and
write texts and reports of an academic, institutional
and administrative nature.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W5

Students know and understand how to translate
professional and literary texts and documents.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

U1

Students are able to orally understand and speak in
diﬀerent social and professional contexts in the target
languages.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U2

Students are able to produce well-articulated and
structured texts on a wide variety of current topics
and has a good command of discursive structures,
connectors, and cohesion mechanisms. They
understand the fundamental ideas of complex and
long texts, including technical discussions about their
ﬁeld of specialization, and grasps the meanings which
are implicit in texts, both written and oral.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U3

EST_K1_U05,
Students are able to carry out linguistic analysis in one EST_K1_U06,
or two modern foreign languages.
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U4

Students are able touse information and
communication technologies (ICT) in the ﬁeld of
application of the target languages and their culture.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U5

Students are able to manage quality information,
specialized databases, and resources accessible on
the Internet.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Students are ready to promote respect for diﬀerent
cultural manifestations, and the understanding and
promotion of intercultural processes.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K2

Students appreciate cultural diversity.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K3

Students develop a social conscience regarding the
concept of equal opportunities.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K4

Students develop critical and self-critical reasoning.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K5

Students are ready to work in groups and in
international contexts.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

wykonanie ćwiczeń

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
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

wykonanie ćwiczeń

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

The linguistic content information will be selected according to the CEFR levels for
W1, W2, W3, W4, W5,
Dutch. The four skills will be developed (reading comprehension, writing, speaking
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
and listening). Cultural background information of the target languages will be
K2, K3, K4, K5
provided.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

60% of the ﬁnal grade will be assessed by a ﬁnal test. 30% will be
assessed through individual work at home and in the classroom,
zaliczenie na ocenę
including the students’ oral presentations. 10% will assess positive
attendance and active participation in the classroom.

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

60% of the ﬁnal grade will be assessed by a ﬁnal test. 30% will be
assessed through individual work at home and in the classroom,
zaliczenie na ocenę
including the students’ oral presentations. 10% will assess positive
attendance and active participation in the classroom.
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French Language Course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.130.621e1b51d4d3e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski, Francuski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Improving ﬂuency and accuracy in writing and speaking skills.

C2

Speaking in at least one European language besides a mother tongue and English.

C3

Using the target languages to conduct research under supervision, as well as present and report, clearly and
comprehensively, both orally and in written form knowledge concerning questions of European Studies.

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

Students know and understand the mechanisms and
structures of modern foreign languages.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W2

Students know and understand how to communicate
orally and in writing in at least two modern foreign
languages with a suﬃcient level of dexterity in the
various situations of professional life for which their
degree qualiﬁes.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

Students know and undertsand the capacity for
linguistic and cultural mediation in various social,
political, and anthropological contexts and in
foundations, institutions, and international
organizations.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W4

Students know and understand how to prepare and
write texts and reports of an academic, institutional
and administrative nature.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W5

Students know and understand how to translate
professional and literary texts and documents.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

U1

Students are able to orally understand and speak in
diﬀerent social and professional contexts in the target
languages.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U2

Students are able to produce well-articulated and
structured texts on a wide variety of current topics
and has a good command of discursive structures,
connectors, and cohesion mechanisms. They
understand the fundamental ideas of complex and
long texts, including technical discussions about their
ﬁeld of specialization, and grasps the meanings which
are implicit in texts, both written and oral.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U3

EST_K1_U05,
Students are able to carry out linguistic analysis in one EST_K1_U06,
or two modern foreign languages.
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U4

Students are able touse information and
communication technologies (ICT) in the ﬁeld of
application of the target languages and their culture.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U5

Students are able to manage quality information,
specialized databases, and resources accessible on
the Internet.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

61 / 437

K1

Students are ready to promote respect for diﬀerent
cultural manifestations, and the understanding and
promotion of intercultural processes.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K2

Students appreciate cultural diversity.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K3

Students develop critical and self-critical reasoning.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K4

Students are ready to work in groups and in
international contexts.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K5

Students develop a social conscience regarding the
concept of equal opportunities.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

wykonanie ćwiczeń

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
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

wykonanie ćwiczeń

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

The course is organized into two modules: a) one module will be devoted to
enhancing students' reading, listening and analyzing skills by exposing them to a
wide range of authentic oral and written text types intended for the general public
on topics related to the disciplines of the degree course and speciﬁc to
francophone culture. Texts will focus in particular on francophone civilization and
political structures in order to develop a basic socio-political vocabulary in French W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
and to provide an overview of francophone politics and socio-cultural lives (1st
K2, K3, K4, K5
semester); b) The second module will be devoted to oral analysis and discussion
of the topics addressed in the written texts (2nd semester).

1.

The language laboratory is aimed at improving ﬂuency and accuracy in writing
and speaking skills and is dedicated to French grammar. It will be conducted in
groups based on the diﬀerent language levels and proﬁciency of students.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

60% of the ﬁnal grade will be assessed by a ﬁnal test. 30% will be
assessed through individual work at home and in the classroom,
zaliczenie na ocenę
including the students’ oral presentations. 10% will assess positive
attendance and active participation in the classroom.

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

60% of the ﬁnal grade will be assessed by a ﬁnal test. 30% will be
assessed through individual work at home and in the classroom,
zaliczenie na ocenę
including the students’ oral presentations. 10% will assess positive
attendance and active participation in the classroom.
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Polish Course - A1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.130.604f70c7053ac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nauka języka polskiego.

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 czyta i rozumie krótkie teksty informacyjne.
Zna podstawowe zasady czytania i pisania po polsku
i podstawowe reguły gramatyczne.

EST_K1_W02

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

EST_K1_U01,
EST_K1_U06

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

EST_K1_K02

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student czyta ze zrozumieniem i prawidłową
artykulacją teksty oryginalne i preparowane. Jest
w stanie komunikować się w języku polskim poprzez
zadawanie pytań i odpowiedzi. Student jest w stanie
poprawnie zapisać informacje, sporządzać notatki
i jest w stanie wykorzystywać nabyte umiejętności
w praktyce.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest w stanie wykorzystywać nabyte
umiejętności językowe w praktyce, w środowisku
pracy, nauki i kontaktów towarzyskich.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
185

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

rozwiązywanie zadań

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Powitania i pożegnania.
2. Jak masz na imię (liczebniki, wyrażanie nastroju, imię, nazwisko, adres)
3. Kto to jest? co to jest? Przymiotniki, rodzaj gramatyczny.
4. Kim jesteś (z zawodu)? Narodowości, zawody, zajęcia.
5. Czy masz brata? Wiek,informacje o rodzinie.
6. Co lubisz robić? Wyrażanie upodobania, pytanie o informacje.
7. Proszę rachunek. Liczebniki od 100-1000, nazwy żywności, dań, potraw i
napojów.
8. Zwykle nic nie robię, rutyna dnia codziennego, pory dnia godziny, dni tygodnia.
9. Może pójdziemy do kina? Czynności codzienne, środki komunikacji, czasowniki
ruchu.
10. Robimy zakupy. Nazwy sklepów, miar, ilości, kolorów.
11. To już było. Nazwy miesięcy, czas przeszły, opowiadanie tego co się zdarzyło.
12. Jakie masz plany. Opisywanie swoich planów. Wyrażanie informacji na temat
przyszłości.
13. Gdzie jesteś? Określenie lokalizacji, nazwy kierunków świata, pytanie o drogę.
14. Jadę na urlop. Sposoby spędzania wolnego czasu. Oferta turystyczna,
uzupełnianie formularzy.
15. Szukam mieszkania. Urządzanie i wyposażenie mieszkania. Wynajmowanie
mieszkania/pokoju - ogłoszenie do gazety. Opisywanie swojego mieszkania.
16. Wszystko mnie boli. Wyrażanie opinii na temat pogody, pór roku, wyglądu
oraz zdrowia. Wizyta u lekarza.
17. Urodziłem się w Polsce. Biograﬁa, prosta wersja życiorysu. Artykuły prasowe.
Aspekt w języku polskim.
18. Sport to zdrowie (opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu, wyrażanie
opinii i preferencji, artykuły prasowe o sportowcach).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 1
Metody nauczania:
metody e-learningowe, konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, rozwiązywanie zadań, gra
dydaktyczna, dyskusja, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
30% oceny końcowej - quizy, prezentacje, test
połówkowy. 20%oceny końcowej - obecność na zajęciach,
zadania domowe, prezentacje. 50% oceny końcowej egzamin końcowy, test pisemny i egzamin ustny.

Semestr 2
Metody nauczania:
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, gra dydaktyczna, dyskusja, inscenizacja,
metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia
egzamin ustny, zaliczenie
pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
30% oceny końcowej - quizy, prezentacje, test
połówkowy. 20%oceny końcowej - obecność na zajęciach,
zadania domowe, prezentacje. 50% oceny końcowej egzamin końcowy, test pisemny i egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Test plasujący

Sylabusy
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German Language Course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.130.621e1b7615b13.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski, Niemiecki

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Improving ﬂuency and accuracy in writing and speaking skills.

C2

Speaking in at least one European language besides a mother tongue and English.

C3

Using the target languages to conduct research under supervision, as well as present and report, clearly and
comprehensively, both orally and in written form knowledge concerning questions of European Studies.

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

Students know and understand the mechanisms and
structures of modern foreign languages.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W2

Students know and understand how to communicate
orally and in writing in at least two modern foreign
languages with a suﬃcient level of dexterity in the
various situations of professional life for which their
degree qualiﬁes.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

Students know and undertsand the capacity for
linguistic and cultural mediation in various social,
political, and anthropological contexts and in
foundations, institutions, and international
organizations.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W4

Students know and understand how to prepare and
write texts and reports of an academic, institutional
and administrative nature.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W5

Students know and understand how to translate
professional and literary texts and documents.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

U1

Students are able to orally understand and speak in
diﬀerent social and professional contexts in the target
languages.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U2

Students are able to produce well-articulated and
structured texts on a wide variety of current topics
and has a good command of discursive structures,
connectors, and cohesion mechanisms. They
understand the fundamental ideas of complex and
long texts, including technical discussions about their
ﬁeld of specialization, and grasps the meanings which
are implicit in texts, both written and oral.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U3

EST_K1_U05,
Students are able to carry out linguistic analysis in one EST_K1_U06,
or two modern foreign languages.
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U4

Students are able touse information and
communication technologies (ICT) in the ﬁeld of
application of the target languages and their culture.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U5

Students are able to manage quality information,
specialized databases, and resources accessible on
the Internet.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Students are ready to promote respect for diﬀerent
cultural manifestations, and the understanding and
promotion of intercultural processes.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K2

Students appreciate cultural diversity.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K3

Students develop critical and self-critical reasoning.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

wykonanie ćwiczeń

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
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

wykonanie ćwiczeń

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.

The linguistic content information will be selected according to the CEFR levels for
German. The four skills will be developed (reading comprehension, writing,
speaking and listening). Cultural background information of the target languages
will be provided.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

60% of the ﬁnal grade will be assessed by a ﬁnal test. 30% will be
assessed through individual work at home and in the classroom,
zaliczenie na ocenę
including the students’ oral presentations. 10% will assess positive
attendance and active participation in the classroom.

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

60% of the ﬁnal grade will be assessed by a ﬁnal test. 30% will be
assessed through individual work at home and in the classroom,
zaliczenie na ocenę
including the students’ oral presentations. 10% will assess positive
attendance and active participation in the classroom.
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Polish Course - A2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.130.604f71106138d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności i sprawności językowej : mówienia, słuchania, czytania, pisania oraz poszerzenie wiedzy
ogólnej w celu osiągnięcia biegłości językowej na poziomie A2.

C2

Zapoznanie studentów z gramatyką i słownictwem przewidzianym w programie języka polskiego na poziomie A2.

C3

Kształtowanie umiejętności pracy w grupach.

C4

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.

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

W2

W3

krótkie wypowiedzi ciągłe i dialogowe o przejrzystej
strukturze, gdy tempo wypowiedzi jest wolne,
a wymowa wyraźna z pauzami umożliwiającymi odbiór
treści komunikatu

słownictwo i najczęściej używane struktury związane
z życiem codziennym w zakresie przewidzianym dla
poziomu A2

proste i krótkie wypowiedzi pisemne, np.: ogłoszenia,
listy, komunikaty

EST_K1_W05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

EST_K1_W01,
EST_K1_W10

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W09

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

EST_K1_U07

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej,
prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

EST_K1_U03,
EST_K1_U04

egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyrażać intencje oraz realizować funkcje językowe,
posługując się słownictwem i strukturami
gramatycznymi w zakresie przewidzianym dla
poziomu A2

U2

redagować proste teksty (opis zdarzeń, relacje
dotyczące życia rodzinnego, wyrażać swoje zdanie,
wypełnić kwestionariusz dotyczący pracy,
zainteresowań i umiejętności, maile i listy prywatne)

U3

porozumieć się podczas prostej, rutynowej wymiany
informacji na znane mu tematy dotyczące życia
rodzinnego

EST_K1_U01,
EST_K1_U03,
EST_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U4

czytać i rozumieć krótkie teksty na tematy związane
z życiem codziennym, znaleźć informacje w tekstach
takich jak: ogłoszenia, menu, reklamy, rozkłady jazdy,
rozkłady zajęć, maile

EST_K1_U03,
EST_K1_U06

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

K2

rozmów z Polakami na tematy podstawowe, posiada
wiedzę dotyczącą norm i zwyczajów kulturowych,
może funkcjonować w nowym środowisku

egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
EST_K1_K01,
prezentacja, zaliczenie,
EST_K1_K02, EST_K1_K03
brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

oceniania działań, w których uczestniczy, wyrażania
swoich opinii i preferencji, nadziei , obaw

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
EST_K1_K01, EST_K1_K02 zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do ćwiczeń

15

uczestnictwo w egzaminie

10

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

wykonanie ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
195

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

uczestnictwo w egzaminie

10

przygotowanie do sprawdzianu

30

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

25

wykonanie ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Opis osoby. Porównywanie. Wyrażanie opinii.
deklinacja przymiotników i rzeczowników

W3, U2, K2

2.

Opisywanie sytuacji i przedstawianie faktów z przeszłości. Wyrażanie relacji
czasowych związanych z przeszłością. Życie człowieka od narodzin do śmierci.

W1, W3, U2, U3, U4, K2

Liczebniki główne i porządkowe. Daty.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wyrażanie opinii na temat pracy. Dyskutowanie. Formułowanie uogólnień
(wszyscy, każdy). Liczba mnoga rzeczowników i zaimków męskoosobowych
Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych (nadzieja, obawa, zmartwienie),
wyrażanie przyszłości, dyskusja o szkole, edukacji, planach na przyszłość,
wyrażanie warunku (jeśli). System edukacji.
Opisywanie życia w mieście, wyrażanie relacji przestrzennych w wybranych
sytuacjach komunikacyjnych, architektura, infrastruktura miasta.
Stopniowanie przymiotników.

W2, W3, U3, U4, K1

W3, U1, K2

W2, W3, U2, U3, K1

Życie na wsi, porównywanie życia w mieście i na wsi - preferencje, opisywanie
środowiska naturalnego, miejsca typowe dla środowiska wiejskiego, zwierzęta,
rośliny, agroturystyka. Stopniowanie przysłówka.

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

Relacje z ludźmi- kobieta i mężczyzna; opisywanie obowiązków, konﬂikty, rodzina,
małżeństwo, miłość, świat uczuć, problemy w związkach. Oczekiwania,
powinności. Tworzenie zdań ze spójnikiem "żeby" w opozycji do "że".

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

Przyjaźń, wyrażanie przypuszczenia i warunku, opisywanie związków uczuciowych
z innymi ludźmi, wyrażanie życzenia, opis osoby, zaufanie w przyjaźni. Wyrażanie
sympatii, antypatii. Tworzenie i użycie zdan warunkowych (gdyby). Odmiana
zaimka "się". Celownik liczby pojedynczej i mnogiej.

W1, W3, U2, U4, K1

Friendship.
Relations with other people (cont.)
Technika i wynalazki, wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia, opisywanie
wynalazków i odkryć, wyrażanie przypuszczenia, opisywanie urządzeń
9.

Sylabusy

Określanie przeznaczenia trzeczy z najbliższego otoczenia. Zachęcanie do
zakupów. Porównywanie przeszłości z teraźniejszością. Rezczowniki
odczasownikowe.

W2, U2, U3, K2
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Samopoczucie, opis stanu zdrowia doradzanie i odradzanie, zdrowy styl życia.
Tryb rozkazujący.
10.
Mood and feelings
Health, healthy style of life. Mood.
Turystyka. Zachęcanie i zniechęcanie do różnych form spędzania czasu,
opowiadanie o podróżach, lokalizowanie w przestrzeni, oferty biura turystycznego.
Wyrażenia przyimkowe w funkcji okolicznika miejsca.
Tourism.
Tourism and travels.

11.

Święta, uroczystości, tradycje. Składanie życzeń i gratulacji, wyrażanie żalu,
smutku. Zdania współrzędnie złożone i podrzędnie złożone okolicznikowe czasu i
miejsca.

12.

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

W1, W3, U2, U3, U4, K1

W2, U2, U3, K1

Holidays and tradition.
Holidays , wishes and tradition.
Internet. Mówienie o Internecie, jego podstawowych funkcjach, rola Internetu w
naszym życiu. Zdania podrzędnie złożone okolicznikowe celu.
13.

W1, W2, U2, U3, K2

Internet.
Vocabulary connected with internet.
Elements of colloquial vocabulary.
Kino czy telewizja? Cytowanie wypowiedzi innych. Opowiadanie o telewizji i kinieich roli we współczesnym świecie. Proponowanie wspólnego spędzenia czasu.
Recenzja.

14.

W1, W2, W3, U3, U4, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, rozwiązywanie zadań,
gra dydaktyczna, inscenizacja, dyskusja
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę, esej, prezentacja, zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

egzamin semestralny -50% mid- term 30%
obecność - 10% (akceptowane 2
nieobecności bez usprawiedliwienia)
kartkówki i kompozycje - 10% oceny

Semestr 2
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej, prezentacja, brak
zaliczenia, egzamin pisemny / ustny,
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin semestralny -50% mid- term 30%
obecność - 10% (akceptowane 2 nieobecności
bez usprawiedliwienia) kartkówki i kompozycje 10% oceny
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Test plasujący.
Wymagania wstępne:
Uczący się, którzy rozpoczynają naukę na poziomie A2, znają już język polski w zakresie wyznaczonym przez ramy
programowe poziomu A1. Stopień opanowania umiejętności językowych sprawdza się na podstawie testu. Obecność na
zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Italian Language Course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.130.621e1b84aafa4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski, Włoski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Improving ﬂuency and accuracy in writing and speaking skills.

C2

Speaking in at least one European language besides a mother tongue and English.

C3

Using the target languages to conduct research under supervision, as well as present and report, clearly and
comprehensively, both orally and in written form knowledge concerning questions of European Studies.

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

Students know and understand the mechanisms and
structures of modern foreign languages.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W2

Students know and understand how to communicate
orally and in writing in at least two modern foreign
languages with a suﬃcient level of dexterity in the
various situations of professional life for which their
degree qualiﬁes.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

Students know and undertsand the capacity for
linguistic and cultural mediation in various social,
political, and anthropological contexts and in
foundations, institutions, and international
organizations.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W4

Students know and understand how to prepare and
write texts and reports of an academic, institutional
and administrative nature.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W5

Students know and understand how to translate
professional and literary texts and documents.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

U1

Students are able to orally understand and speak in
diﬀerent social and professional contexts in the target
languages.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U2

Students are able to produce well-articulated and
structured texts on a wide variety of current topics
and has a good command of discursive structures,
connectors, and cohesion mechanisms. They
understand the fundamental ideas of complex and
long texts, including technical discussions about their
ﬁeld of specialization, and grasps the meanings which
are implicit in texts, both written and oral.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U3

EST_K1_U05,
Students are able to carry out linguistic analysis in one EST_K1_U06,
or two modern foreign languages.
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U4

Students are able touse information and
communication technologies (ICT) in the ﬁeld of
application of the target languages and their culture.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U5

Students are able to manage quality information,
specialized databases, and resources accessible on
the Internet.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Students are ready to promote respect for diﬀerent
cultural manifestations, and the understanding and
promotion of intercultural processes.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K2

Students appreciate cultural diversity.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K3

Students develop critical and self-critical reasoning.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K4

Students are ready to work in groups and in
international contexts.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K5

Students develop a social conscience regarding the
concept of equal opportunities.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

wykonanie ćwiczeń

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
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

wykonanie ćwiczeń

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The linguistic content information will be selected according to the CEFR levels for
Italian. The four skills will be developed (reading comprehension, writing,
speaking and listening). Cultural background information of the target languages
will be provided.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

60% of the ﬁnal grade will be assessed by a ﬁnal test. 30% will be
assessed through individual work at home and in the classroom,
zaliczenie na ocenę
including the students’ oral presentations. 10% will assess positive
attendance and active participation in the classroom.

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

60% of the ﬁnal grade will be assessed by a ﬁnal test. 30% will be
assessed through individual work at home and in the classroom,
zaliczenie na ocenę
including the students’ oral presentations. 10% will assess positive
attendance and active participation in the classroom.
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Polish Course - B1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.130.604f712a0f4c7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

osiągnięcie biegłości językowej na poziomie wyższym od wyjściowego

C2

rozwijanie kompetencji komunikacyjnych studenta w języku ogólnym

C3

poszerzanie słownictwa i znajomości konstrukcji gramatycznych przydatnych w codziennej komunikacji

C4

zapoznanie studenta z elementami kultury i historii polskiej

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

zasady fonetyczne (charakterystyczne cechy, akcent,
rytm, intonacja) języka w jego standardowej formie
i posiada odpowiednie umiejętności wymagane na tym
poziomie, w tym słownictwo, zwroty, wyrażenia
idiomatyczne i struktury gramatyczne. Zna
podstawowe elementy kultury polskiej.

EST_K1_W05

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2

słownictwo odpowiednie dla poziomu, a także zna
i rozumie struktury gramatyczno-syntaktyczne typowe
dla standardowych rodzajów tekstów pisanych.

EST_K1_W05

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W3

zasady struktury fonetycznej języka polskiego oraz
słownictwo i zwroty charakterystyczne dla
standardowego języka mówionego. Student zna
"rutynowe" (automatyczne) sformułowania i zwroty
związane z bardziej przewidywalnymi sytuacjami. Jego
wymowa jest dobrze zrozumiana, nawet jeśli wykazuje
oznaki obcego akcentu i sporadycznej, niewłaściwej
wymowy poszczególnych słów.

EST_K1_W05

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W4

ortograﬁę oraz zasady gramatyczno-syntaktyczne
niezbędne do poprawnego skomponowania tekstu, tak
aby czytelnik nie miał nadmiernych problemów
ze zrozumieniem wypowiedzi pisanej.

EST_K1_W05

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U1

zrozumieć główne punkty programów radiowych
i telewizyjnych dotyczących spraw bieżących lub
interesujących tematów dla danej osoby, jeśli podane
informacje są stosunkowo wyraźnie i powoli

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne punkty zawarte w jasnej
i standardowej rozmowie związanej z najbliższym
otoczeniem (dom, szkoła, czas wolny itp.).

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U3

zrozumieć teksty zawierające powszechnie używane
słowa związane z życiem codziennym lub zawodowym.

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U4

komunikować się werbalnie w większości sytuacji ,
z którymi styka się na obszarze, w którym używa się
języka. Student potraﬁ odpowiedzieć na pytania
spontanicznie i dołączyć do rozmowy na znane tematy
związane z życiem osobistym i codziennym.

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U5

łączyć frazy w prostej kolejności, aby opisać
doświadczenia i wydarzenia, marzenia, nadzieje
i ambicje, zarówno osobiste, jak i zawodowe

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U6

krótko uzasadnić i wyjaśnić swoje pomysły i plany,
opowiadać historię lub fabułę książki/ﬁlmu i wyrażać
własne uczucia i opinie.

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U7

pisać proste teksty na znane mu tematy.

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U8

pisać prywatne listy opisujące osobiste doświadczenia,
wyrażając własne poglądy i opinie.

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U9

pracować w grupie i ma umiejętność wyrażania opinii,
otwartego wyrażania swoich emocji i postawy
w sytuacjach społecznych.

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystać swoje umiejętności językowe i wiedzę
w sposób odpowiedni do sytuacji społecznej.

EST_K1_K02, EST_K1_K03

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

K2

efektywnie funkcjonować w relacjach międzyludzkich
w sferze prywatnej i zawodowej.

EST_K1_K02, EST_K1_K03

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K3

utrzymania i rozwijania relacji interpersonalnych
z ludźmi z innych kultur, ma kompetencje
prakseologiczne, motywację i zdolności adaptacyjne
w nowym środowisku językowym. Dzięki otwartości
na nowe wartości i pomysły student jest w stanie
przełamać stereotypy i posiada wrażliwość kulturową.

EST_K1_K02, EST_K1_K03

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
158

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

10

Przygotowanie do sprawdzianów

10

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
178

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Powitania i pożegnania po polsku

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U7, U9, K1, K2, K3

2.

Jesteśmy w Polsce. Podróże po Polsce.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3

3.

Zaczynam studia. Edukacja w Polsce.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U9,
K1, K2, K3

4.

Jak nie bać się egzaminu? Jak uczyć się języka?

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U9, K1,
K2, K3

5.

Moda i uroda.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U7, U9, K1, K2,
K3

6.

Jak żyjemy? Rodzina. Plany związane z zawodem i pracą.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U9, K1,
K2, K3

7.

Żyć za granicą. Emigracja.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U9,
K1, K2, K3

8.

Bank i usługi.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U9, K1,
K2, K3

9.

Na polskim stole. Polska od kuchni.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U9,
K1, K2, K3

Sylabusy
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10.

Muszę załtwić kilka spraw. W urzędzie.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U9, K1,
K2, K3

11.

Pieniądze to nie wszystko

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

12.

Polityka? Czy to mnie interesuje?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

13.

Zdrowy styl życia.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

14.

Jestem chory... U lekarza. W żadnym wypadku!

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

15.

Mam do tego prawo!

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

16.

W zgodzie z naturą!

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

17.

O czym się teraz mówi?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

18.

Reklama kłamie?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

19.

Kultura.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

20.

W co wierzysz?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, konwersatorium językowe, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
esej, prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne
uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej
oceny z egzaminu (część pisemna i ustna)

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, gra

Sylabusy
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dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
esej, prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne
uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej
oceny z egzaminu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość jezyka na poziomie A2

Sylabusy
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Polish Language Course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.130.621e1b9344a84.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Improving ﬂuency and accuracy in writing and speaking skills.

C2

Speaking in at least one European language besides a mother tongue and English.

C3

Using the target languages to conduct research under supervision, as well as present and report, clearly and
comprehensively, both orally and in written form knowledge concerning questions of European Studies.

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

Students know and understand the mechanisms and
structures of modern foreign languages.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W2

Students know and understand how to communicate
orally and in writing in at least two modern foreign
languages with a suﬃcient level of dexterity in the
various situations of professional life for which their
degree qualiﬁes.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

Students know and undertsand the capacity for
linguistic and cultural mediation in various social,
political, and anthropological contexts and in
foundations, institutions, and international
organizations.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W4

Students know and understand how to prepare and
write texts and reports of an academic, institutional
and administrative nature.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W5

Students know and understand how to translate
professional and literary texts and documents.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

U1

Students are able to orally understand and speak in
diﬀerent social and professional contexts in the target
languages.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U2

Students are able to produce well-articulated and
structured texts on a wide variety of current topics
and has a good command of discursive structures,
connectors, and cohesion mechanisms. They
understand the fundamental ideas of complex and
long texts, including technical discussions about their
ﬁeld of specialization, and grasps the meanings which
are implicit in texts, both written and oral.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U3

EST_K1_U05,
Students are able to carry out linguistic analysis in one EST_K1_U06,
or two modern foreign languages.
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U4

Students are able touse information and
communication technologies (ICT) in the ﬁeld of
application of the target languages and their culture.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U5

Students are able to manage quality information,
specialized databases, and resources accessible on
the Internet.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Students are ready to promote respect for diﬀerent
cultural manifestations, and the understanding and
promotion of intercultural processes.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K2

Students appreciate cultural diversity.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K3

Students develop critical and self-critical reasoning.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K4

Students are ready to work in groups and in
international contexts.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K5

Students develop a social conscience regarding the
concept of equal opportunities.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

wykonanie ćwiczeń

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
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

wykonanie ćwiczeń

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The linguistic content information will be selected according to the CEFR levels for
Polish. The four skills will be developed (reading comprehension, writing, speaking
and listening). Cultural background information of the target languages will be
provided.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

60% of the ﬁnal grade will be assessed by a ﬁnal test. 30% will be
assessed through individual work at home and in the classroom,
zaliczenie na ocenę
including the students’ oral presentations. 10% will assess positive
attendance and active participation in the classroom.

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

60% of the ﬁnal grade will be assessed by a ﬁnal test. 30% will be
assessed through individual work at home and in the classroom,
zaliczenie na ocenę
including the students’ oral presentations. 10% will assess positive
attendance and active participation in the classroom.
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Polish Course - B2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.130.604f7147d380f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

osiągnięcie biegłości językowej na poziomie wyższym od wyjściowego -poszerzanie i utrwalanie wiedzy
w zakresie struktur leksykalno-gramatycznych, rozwijanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych

C2

rozwinięcie umiejętności formułowania przejrzystych i precyzyjnych wypowiedzi ustnych i pisemnych
z uwzględnieniem prezentowania swojego stanowiska

C3

doskonalenie umiejętności rozumienia artykułów i tekstów opisujących problematykę współczesną, których
autorzy przyjmują konkretną postawę lub szczególny punkt widzenia oraz rozumienia współczesnego tekstu
literackiego napisanego prozą

C4

zapoznanie studentów z aktualnymi problemami społeczno-politycznymi i elementami kultury polskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe słownictwo potrzebne do zrozumienia
tekstów literackich.

EST_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

zasady fonetyczne (charakterystyczne cechy, akcent,
rytm, intonacja) języka w jego standardowej formie
i posiada odpowiednie umiejętności wymagane na tym
poziomie, w tym słownictwo, zwroty, wyrażenia
idiomatyczne i struktury gramatyczne. Zna
podstawowe elementy kultury polskiej.

EST_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W3

odpowiednie dla poziomu, a także zna i rozumie
struktury gramatyczno-syntaktyczne typowe dla
standardowych rodzajów tekstów pisanych.

EST_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W4

zna ortograﬁę oraz zasady gramatyczno-syntaktyczne
niezbędne do poprawnego skomponowania tekstu, tak
aby czytelnik nie miał problemów ze zrozumieniem
wypowiedzi pisanej.

EST_K1_W02

esej

U1

zrozumieć główne idee tekstu na tematy konkretne
i abstrakcyjne, w tym dyskusje w swojej dziedzinie
specjalizacji. Potraﬁ zrozumieć jasny, szczegółowy
tekst na wiele tematów i wyjaśnić punkt widzenia
na aktualne zagadnienie, podając zalety i wady
różnych opcji

EST_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne punkty programów radiowych
i telewizyjnych dotyczących spraw bieżących lub
interesujących tematów dla danej osoby

EST_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U3

komunikować się werbalnie w większości sytuacji ,
z którymi styka się na obszarze, w którym używa się
języka. Student potraﬁ odpowiedzieć na pytania
spontanicznie i dołączyć do rozmowy na tematy
związane z życiem osobistym i codziennym.

EST_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U4

opisać doświadczenia i wydarzenia, marzenia, nadzieje
EST_K1_U04
i ambicje, zarówno osobiste, jak i zawodowe

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U5

potraﬁ pisać teksty na znane mu tematy.

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

EST_K1_U04
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U6

dostosować swoją wypowiedź do wypowiedzi swojego
rozmówcy zarówno pod względem merytorycznym jak
i rejestru, stosuje posiadaną wiedzę i umiejętności
językowe do podtrzymania stosunkowo swobodnej
i spontanicznej rozmowy z rodzimymi użytkownikami
języka.

EST_K1_U04

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystać swoje umiejętności językowe i wiedzę
w sposób odpowiedni do sytuacji społecznej.

EST_K1_K04

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K2

do utrzymania i rozwijania relacji interpersonalnych
z ludźmi z innych kultur, ma kompetencje
prakseologiczne, motywację i zdolności adaptacyjne
w nowym środowisku językowym. Dzięki otwartości
na nowe wartości i pomysły student jest w stanie
przełamać stereotypy i posiada wrażliwość kulturową.

EST_K1_K04

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

15

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta
lektorat

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
60
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zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

4

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
184

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauka języka - zabawa czy wyzwanie? Jak się najlepiej uczyć? Jakie są sposoby
zapamiętywania? Sposoby uczenia się języków obcych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

2.

Prezentacja celu podróży, zwyczajów panujących w wybranym miejscu. Opis
krajobrazu. Problemy związane z nadmierną ilością turystów.

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

3.

Media jako element "czwartej władzy".

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

4.

Młodzi ludzie ich preferencje i ambicje - praca, kariera, rodzina.

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

5.

Rzeczy modne. Podążać za modą.

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

6.

Być czy mieć? Oto jest pytanie. O minimalistycznym stylu życia. Być świadomym
konsumentem, społeczeństwo konsumpcyjne.

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

7.

Czy reklama kłamie? Język reklamy.

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

8.

Uzależnieni od cukru (i nie tylko...)

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

9.

W rodzinnym kręgu. Rodzina XXI wieku.

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

10.

Obywatel świata. O emigracji dawniej i dziś.

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

11.

Nie jestem przesądny, ale... O wierzeniach i przesadach.

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

12.

W świecie radia, prasy, telewizji. O manipulacji.

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

Sylabusy
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13.

Internet rzeczy. Czy Internet zdominuje nasze życie? Piractwo internetowe.

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

14.

Chrońmy nasz świat, naszą ziemię. Wyrażanie protestu i oburzenia.

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

15.

Globalizacja. Nowy wspaniały świat czy poczatek końca? Jak będzie wyglądał nasz
swiat w przyszłości?

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

16.

Czy znam swoje prawa? Łamanie praw człwoieka.

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

17.

Człowiek i społeczeństwo. O demokracji i systemach rządów.

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

18.

Ciemna strona życia.

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

o literaturze. Co i dlaczego warto czytać?
"Nocny ekspres" Sławomira Mrożka - opowiadanie.

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

19.
Wisława Szymborska - biograﬁa i wiersze Noblistki.
OlgaTokarczuk opowiadania z tomu "Szafa", "Numery"
20.

Szok kulturowy.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

21.

Podróże a współczesne patrzenie na świat.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

22.

Jakiej pracy szukają Polacy? Czy zmieniła się aktywność zawodowa Polaków?
Organizacja pracy w Polsce

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

23.

Prezentacja Polski na międzynarodowych rynkach.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

24.

Kiedy trzeba wzywać policję, a kiedy można działać na własną rękę?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

25.

Dlaczego warto pomagać?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, grywalizacja, konwersatorium językowe, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną,
wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
esej, prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywność w dyskusjach,
pozytywna ocena z egzaminu (część pisemna i
usta)

Semestr 2

Sylabusy
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Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, grywalizacja, konwersatorium językowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków,
gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej, prezentacja, egzamin pisemny
/ ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywny
udział

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student na tym poziomie nauczania dysponuje odpowiednim zasobem słów i znajomością struktur językowych do
zrozumienia wypowiedzi w standardowej odmianie języka dotyczącej tematów spotykanych w życiu osobistym, społecznym,
akademickim i zawodowym.

Sylabusy
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Spanish Language Course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.130.621e1b42745c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski, Hiszpański

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Improving ﬂuency and accuracy in writing and speaking skills.

C2

Speaking in at least one European language besides a mother tongue and English.

C3

Using the target languages to conduct research under supervision, as well as present and report, clearly and
comprehensively, both orally and in written form knowledge concerning questions of European Studies.

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

Students know and understand the mechanisms and
structures of modern foreign languages.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W2

Students know and understand how to communicate
orally and in writing in at least two modern foreign
languages with a suﬃcient level of dexterity in the
various situations of professional life for which their
degree qualiﬁes.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

Students know and undertsand the capacity for
linguistic and cultural mediation in various social,
political, and anthropological contexts and in
foundations, institutions, and international
organizations.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W4

Students know and understand how to prepare and
write texts and reports of an academic, institutional
and administrative nature.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W5

Students know and understand how to translate
professional and literary texts and documents.

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W09

zaliczenie na ocenę

U1

Students are able to orally understand and speak in
diﬀerent social and professional contexts in the target
languages.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U2

Students are able to produce well-articulated and
structured texts on a wide variety of current topics
and has a good command of discursive structures,
connectors, and cohesion mechanisms. They
understand the fundamental ideas of complex and
long texts, including technical discussions about their
ﬁeld of specialization, and grasps the meanings which
are implicit in texts, both written and oral.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U3

EST_K1_U05,
Students are able to carry out linguistic analysis in one EST_K1_U06,
or two modern foreign languages.
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U4

Students are able touse information and
communication technologies (ICT) in the ﬁeld of
application of the target languages and their culture.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U5

Students are able to manage quality information,
specialized databases, and resources accessible on
the Internet.

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Students are ready to promote respect for diﬀerent
cultural manifestations, and the understanding and
promotion of intercultural processes.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K2

Students appreciate cultural diversity.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K3

Students are ready to work in groups and in
international contexts.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K4

Students develop critical and self-critical reasoning.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K5

Students develop a social conscience regarding the
concept of equal opportunities.

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

wykonanie ćwiczeń

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
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

wykonanie ćwiczeń

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The linguistic content information will be selected according to the CEFR levels for
Spanish. The four skills will be developed (reading comprehension, writing,
speaking and listening). Cultural background information of the target languages
will be provided.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

60% of the ﬁnal grade will be assessed by a ﬁnal test. 30% will be
assessed through individual work at home and in the classroom,
zaliczenie na ocenę
including the students’ oral presentations. 10% will assess positive
attendance and active participation in the classroom.

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

60% of the ﬁnal grade will be assessed by a ﬁnal test. 30% will be
assessed through individual work at home and in the classroom,
zaliczenie na ocenę
including the students’ oral presentations. 10% will assess positive
attendance and active participation in the classroom.
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French Course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.130.604f7244a4009.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Francuski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

Absolwent zna język francuski w mowie i w piśmie.

EST_K1_U08

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny
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Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe dostosowane do poziomu zaawansowania grupy.

U1

Informacje rozszerzone
Semestr 1

Sylabusy
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Metody nauczania:
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, zaliczenie wszystkich komponentów kursu

Semestr 2
Metody nauczania:
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Udział w zajęciach, zaliczenie wszystkich komponentów kursu.
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German Course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.130.604f7270a5612.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Niemiecki

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z kulturą krajów niemieckojęzycznych, przekazanie wiedzy z zakresu gramatyki
i słownictwa w ramach sprawności językowych: komunikowania się , pisania, czytania i słuchania.

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 zasady fonetyczne języka docelowego,
odpowiedni na tym poziomie zasób słownictwa
i struktur gramatycznych.

EST_K1_W02

egzamin

W2

Student czyta i rozumie proste teksty, ogłoszenia
i inne teksty informacyjne.

EST_K1_W09

egzamin

W3

Student zna i rozumie ogólny sens prostych pytań
i odpowiedzi. Wie jak odpowiedzieć pozytywnie bądż
EST_K1_W08
negatywnie oraz jak formułować i komunikować proste
teksty w mowie i piśmie.

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zrozumieć proste informacje o sobie,
swojej rodzinie, zainteresowaniach, otoczeniu.
Rozumie proste instrukcje i nagrania audiowizualne.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02

egzamin

U2

Student potraﬁ komunikować za pomocą prostych
pytań i odpowiedzi. Jest w stanie wziąć udział
w nieskomplikowanej konwersacji.

EST_K1_U01

egzamin

U3

Student potraﬁ stosować poznane słownictwo
gramatycznie i ortograﬁcznie poprawnie, napisać
krótką wiadomość, wypełnić prosty formularz czy
przekazać życzenia bądz pozdrowienia.

EST_K1_U08

egzamin

EST_K1_K03

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do zastosowania swojej wiedzy
i umiejętności językowych w pracy i życiu prywatnym.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

7

przygotowanie do sprawdzianu

8

Przygotowanie prac pisemnych

4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

12

wykonanie ćwiczeń

8

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
114

ECTS
6.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

60

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

Przygotowanie prac pisemnych

12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

wykonanie ćwiczeń

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
187

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pierwszy kontakt. Pozdrawianie, literowanie, alfabet, zasady wymowy.

W1

2.

Was machst du? Podstawowe pytania. Odmiana czasownika regularnego. Szyk
zdania oznajmującego i pytajacego.

W1, U2

3.

Zawody. Stan cywilny. Przedstawianie się . Czasownik "być, mieć, pracować".
Negacja "nicht"

W2, U1

4.

Liczby i liczenie. Numery telefonów. Liczebniki 1-1000.

U1

5.

Rodzina.Pytania i odpowiedzi :ja, nein, doch. Zaimek dzierżawczy "mein", "dein".

W3, U1

6.

Woher kommst du? Nazwy państw, stolice. Czas przeszły Imperfekt czasownika
"być".

W1, U1

7.

Was sprichst du? Język i narodowości. Położenie geograﬁczne. Zdania
oznajmujące i pytające.

W2, U1

8.

Powtórka materiału.

W1, W2, W3, U1, K1

9.

W sklepie. Pytanie o cenę. Kupowanie. Przymiotniki w zdaniu. Rodzajniki określone
U2
der, die, das.

Sylabusy
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10.

Was ist das? Nazywanie przedmiotów w pomieszczeniu. Opisywanie
przedmiotów.Kolory, materiały, kształty. Rodzajnik nieokreślony.

W2, U2

11.

W biurze. Nazywanie przedmiotów biurowych, rozmowa telefoniczna, czytanie
maili i smsów.

W3, U2

12.

Przedmioty codziennego użytku.Liczba mnoga rzeczowników. Rodzajniki w
akusativie.

W1, U2, U3

13.

Powtórka materiału.

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

14.

Prawienie komplementów. Czasownik modalny koennen. Szyk zdania z
czasownikiem modalnym.

W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, gra dydaktyczna, inscenizacja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Osiagnięcie w części pisemnej egzaminu (pisanie, rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekst, słownictwo, gramatyka) i ustnej wyniku minimum 51%
Aktywność na zajęciach. Zadania domowe. Zaliczanie testów
cząstkowych.

lektorat

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, gra dydaktyczna, dyskusja, inscenizacja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Osiagnięcie w części pisemnej egzaminu (pisanie, rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekst, słownictwo, gramatyka) i ustnej wyniku minimum 51%
Aktywność na zajęciach. Zadania domowe. Zaliczanie testów
cząstkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa, dopuszczalna absencja 5 zajęć w semestrze

Sylabusy
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Russian Course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.130.604f71761c0dd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Rozwój znajomości języka na poziomie A1.

G2

Zapoznanie studentów z historią i kulturą Rosji.

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:

EST_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

EST_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

EST_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

EST_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

U1

Słuchanie: Student rozumie znane słowa i podstawowe
wyrażenia dotyczące jego osoby, jego rodziny
i otoczenia, kiedy tempo wypowiedzi jest wolne
a mowa wyraźna.

EST_K1_U08

egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

U2

Mówienie: Student potraﬁ brać udział w zwykłej,
typowej rozmowie wymagającej prostej
i bezpośredniej wymiany informacji na znane sobie
tematy. Potraﬁ opowiadać o tym czym się zajmuje,
o miejscu, w którym mieszka i ludziach, których zna,
i o życiu codziennym. Potraﬁ formułować pytania
dotyczące najlepiej znanych mu tematów lub
najpotrzebniejszych spraw i odpowiadać na tego typu
pytania.

EST_K1_U08

egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

U3

Czytanie: Student odczytuje i dobrze rozumie znane
nazwy i słowa oraz proste teksty.

EST_K1_U08

egzamin pisemny,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

U4

Pisanie: Student potraﬁ napisać prosty tekst
na podany temat, pisać okolicznościowe kartki
pocztowe oraz krótkie listy. Potraﬁ wypełniać
formularze z danymi osobowymi jak nazwisko, adres,
obywatelstwo.

EST_K1_U08

egzamin pisemny,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

EST_K1_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

W1

Student posiada wiedzę dotyczącą systemu
fonetycznego języka rosyjskiego, zna alfabet, czyta
tekst drukowany i pismo odręczne, poprawnie zapisuje
litery.

W2

Student zna podstawowe słownictwo i proste
wyrażenia związane z danymi osobowymi
i konkretnymi sytuacjami komunikacyjnymi. Zakres
aktywnego słownictwa (mowa) wynosi około ośmiuset
słów, ponadto około pięciuset słów biernego
rozumienia.

W3

Wykazuje opanowanie prostych struktur
gramatycznych i wzorów zdaniowych, umożliwiające
uczestnictwo w prostych sytuacjach komunikacyjnych.

W4

Zna podstawowe techniki i strategie uczenia się,
umożliwiające i ułatwiające opanowanie języka
rosyjskiego.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Student jest przygotowany do nawiązywania
kontaktów towarzyskich, używając prostych zwrotów
grzecznościowych. Potraﬁ wyrażać swoje emocje
w sytuacjach, takich jak pozdrawianie, składanie
życzeń, przepraszanie, proszenie.
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K2

Student rozumie i stosuje potoczne wyrażenia
i formułuje proste wypowiedzi dotyczące konkretnych
potrzeb życia codziennego; konstruuje proste zdania,
pytania i odpowiedzi; tworzy proste wypowiedzi ustne
i pisemne w nieskomplikowanych sytuacjach
komunikacyjnych (zwracanie się, przedstawianie się,
powitanie, pożegnanie, zawieranie znajomości,
podziękowanie).

K3

Zna niektóre rosyjskie tradycje i obyczaje oraz
przysłowia, powiedzenia i mądrości ludowe.

K4

Student pracuje w grupie i sprawnie komunikuje się
w niej. Wykazuje zrozumienie niezbędności pracy
własnej i posiadania umiejętności uczenia się również
z wykorzystaniem komputera i Internetu.

EST_K1_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

EST_K1_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

EST_K1_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

18

Przygotowanie prac pisemnych

20

wykonanie ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

uczestnictwo w egzaminie

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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lektorat

60

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

18

Przygotowanie prac pisemnych

20

wykonanie ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

uczestnictwo w egzaminie

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie się z alfabetem. Warianty pisania liter drukowanych i ręcznych.
Zwroty powitania i pożegnania. Słowa na temat: pokój, miasto, człowiek, zwierzę.
Zwroty: "это ...", "это не ... , а ...". Pytania: кто это? что это? какой? какая?
какое? у тебя есть ... ?

W1, W2, W4, U1, U2, K1,
K2, K4

2.

Zaimki. Odmiany osobowe. Zwroty: меня зовут, его зовут, мне нравится itp.
Przyimki miejsca. Zmiana końcówek rzeczowników w zależności od przyimka.
Słowa związane z miastem i codziennymi czynnościami. Rodzaje rzeczowników.
Pytania: где находится ... ? что я делаю?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K4

3.

Kolory. Rodzaje przymiotników. Przeciwieństwa przymiotników. Przysłówki часто,
редко, обычно, очень, не очень, совсем. Pytania: как часто ... ? тебе нравится
...?, ты любишь ... ?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K4

4.

Tworzenie rzeczowników w liczbie mnogiej. Słowa na temat miasto, izba
mieszkalna, lekcja, rodzina.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K4

5.

Zawody (praca). Pytania: кто это? как его зовут? кто он? Liczebniki. Łączenie
liczebników z rzeczownikami. Pytania: сколько ... лет? Сколько стóит ...?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K4

6.

Czasowniki z grupy pierwszej i drugiej czasu teraźniejszego.Odmiana czasowników
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
przez osoby. Kraje, języki, narodowości. Zwroty: говорить по..., я немного знаю
U3, U4, K1, K2, K4
..., мой родной язык ... .

7.

Dni tygodnia, czas i rozkład dnia. Określanie dokładnego i przybliżonego czasu.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

8.

Dom, mieszkanie i rodzina. Wyrażenia: рядом с ...; около ...; недалеко от ...;
старше/младше, чем...; старше/младше на ...; он похож на ... .

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4
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9.

Liczby główne i porządkowe. Pogoda, zjawiska i obiekty przyrody. Praca z mapą
Federacji Rosyjskiej i Europy. Strony świata. Oznaczenie czasu przeszłego,
teraźniejszego i przyszłego. Pory roku, miesiące. Typowe zajęcia wykonywane
zimą, wiosną, latem i jesienią.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

10.

Odmienne i nieodmienne części mowy i ich charakterystyka. Struktura słowa.
Dzielenie słów.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

11.

Czasowniki. Tworzenie czasu przeszłego. Czas wolny, hobby i zainteresowania.
Rozkład i czynności dnia powszedniego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

12.

Stosowanie czasowników “идти”i “ходить”, “ехать” i “ездить”.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

13.

Tworzenie czasu przyszłego czasowników. Miasto. Praca z mapą. Wyznaczanie
kierunków i odległości. Przysłówki: быстро/медленно/долго/коротко,
давно/недавно. Użycie przyimków „в” i „на” celem określenia lokalizacji.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

14.

Opisywanie kształtów obiektów. Zdrowie. Części ciała ludzkiego. Narządy
wewnętrzne. Choroby i ich objawy. Zwroty: “жаловаться на…”, “у меня... / у
меня болит…”. Idiomy. Przenośne znaczenie czasownika “болеть”.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

15.

Zdrowy tryb życia. Wskazanie przyczyny i skutku w zdaniu (dlatego, ponieważ).

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

16.

Charakter. Cechy pozytywne i negatywne. Idiomy odnoszące się do charakteru
osoby. Wygląd zewnętrzny. Komplementy.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

17.

Święta noworoczne (Boże Narodzenie i Nowy Rok). Tradycje. Składanie życzeń i
“поздравления”.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

18.

Czas przyszły prosty i złożony. Produkty żywnościowe i potrawy. Określanie
smaków. Nakrycie stołu. Stosowanie czasowników „купить” i „покупать”.
Tradycyjne dania kuchni rosyjskiej. Odmiana rzeczowników.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

19.

Odzież, akcesoria. Użycie czasowników „одевать” i „надевать”. Charakterystyka
odzieży, użycie krótkich przymiotników. Konstruowanie zdań ze słowami:
одинаковые/разные, такой же и другой/не такой ... .

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

20.

Podsumowanie i powtórzenie przerobionego materiału. Przygotowanie do
pisemnej części egzaminu. Rozwiązywanie przykładowych zadań testowych.
Przygotowanie do części ustnej egzaminu. Rozbiór przykładowych pytań.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

21.

Połączenie liczebników z rzeczownikami. Określanie dokładnego i przybliżonego
czasu. Rozkład dnia. Ludzie "skowronki" i ludzie "sowy". Idiomy związane z
czasem.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

22.

Tryb rozkazujący czasowników.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

23.

Stosowanie rzeczowników w odmianie celownika. Rodzaje czasowników.
Czasowniki dokonane i niedokonane.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

24.

Święta ludowe i związane z nimi tradycje.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

25.

Stopniowanie przymiotników, przeciwieństwa przymiotników. Zastosowanie
przymiotników z przydawkami.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

26.

Czasowniki ruchu jednokierunkowego, nieukierunkowanego, różnokierunkowego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

27.

Czasowniki ruchu z przydawkami.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

28.

Ogólne słowa dla grup przedmiotów, obiektów, zjawisk przyrody, Świata
roślinnego i zwierzęcego i tak dalej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4
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29.

Miasto, historia, atrakcje turystyczne. Zastosowanie cząstek "-то" и "-нибудь".
Określanie odległości między miastami. Pytania: “Как добраться до...?", "Где
находится ...?”. Praca z mapą. Strony świata.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

30.

Państwa i ich główne atrakcje turystyczne. Mieszkańcy państw i miast.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

31.

Zawody. Miejsce pracy. Cechy charakteru i wymagane kwaliﬁkacje. Rozwój
kariery.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

32.

Sklep spożywczy. Klasyﬁkacja produktów żywnościowych. Nazwy produktów
żywnościowych występujących wyłącznie w liczbie pojedynczej. Opakowania.
Okres przydatności do spożycia.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

33.

W restauracji. Rezerwacja stolika. Nakrycie stołu.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

34.

Kupowanie. Drogo lub tanio. Zwroty: идти - куда?, за чем?/ зачем?; делать
покупки (где?)... .

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

35.

Rosyjskie przesądy. Idiomy.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

36.

Połączenia audio i wideo. Rozmowa przez telefon. Celownik. Zaimki osobowe
celowniku.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

37.

Zdrowie. Hobby i zainteresowania pomagające zachować zdrowie.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

38.

Podsumowanie i powtórzenie przerobionego materiału. Przygotowanie do
pisemnej części egzaminu. Rozwiązywanie przykładowych zadań testowych.
Przygotowanie do części ustnej egzaminu. Rozbiór przykładowych pytań.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metoda komunikatywna połączona z metodą Callana, analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe, grywalizacja, metody elearningowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny,
inscenizacja, metoda sytuacyjna, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

lektorat
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Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Niedopuszczenie do egzaminu: Student nie zostanie dopuszczony do
egzaminu w przypadku nieusprawiedliwionej absencji na więcej niż 2
zajęciach kursu i nie wypełnienia prac domowych. Zaliczenie odbywa
się w formie egzaminu, który składa się z dwóch części: pisemnej (60
min.) i ustnej (10 min na odpowiedź pojedynczego studenta).
Końcowa ocena egzaminu powstaje na podstawie średniej ocen z
części pisemnej i ustnej. Część pisemna zawiera w sobie zadania z
zakresu gramatyki, leksyki, rozumienia treści krótkiego tekstu oraz
odpowiedzi na podany temat. Część ustna zawiera zestaw pytań z
listy udostępnionej studentom na minimum 4 tygodnie przed
terminem egzaminu. Lista pytań składa się z tematów poruszonych
w ciągu całego kursu. Ocenie podlegają: bogactwo słownika, błędy
leksykalne i gramatyczne, umiejętność mówienia na temat, płynność
i pełność odpowiedzi. Skala ocen (część ustna oraz pisemna):
94%-100% -"5" 88% - 93% - "4,5" 82%-87% - "4" 76%-81% - "3,5"
70% - 75% - "3" Niewypełnienie wszystkich prac domowych
powoduje obniżenie oceny egzaminacyjnej o 0,5 punkta.
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Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, grywalizacja, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, gra
dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, inscenizacja, metoda sytuacyjna, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Niedopuszczenie do egzaminu: Student nie zostanie dopuszczony do
egzaminu w przypadku nieusprawiedliwionej absencji na więcej niż 2
zajęciach kursu i nie wypełnienia prac domowych. Zaliczenie odbywa
się w formie egzaminu, który składa się z dwóch części: pisemnej (60
min.) i ustnej (10 min na odpowiedź pojedynczego studenta).
Końcowa ocena egzaminu powstaje na podstawie średniej ocen z
części pisemnej i ustnej. Część pisemna zawiera w sobie zadania z
zakresu gramatyki, leksyki, rozumienia treści krótkiego tekstu oraz
odpowiedzi na podany temat. Część ustna zawiera zestaw pytań z
listy udostępnionej studentom na minimum 4 tygodnie przed
terminem egzaminu. Lista pytań składa się z tematów poruszonych
w ciągu całego kursu. Ocenie podlegają: bogactwo słownika, błędy
leksykalne i gramatyczne, umiejętność mówienia na temat, płynność
i pełność odpowiedzi. Skala ocen (część ustna oraz pisemna):
94%-100% -"5" 88% - 93% - "4,5" 82%-87% - "4" 76%-81% - "3,5"
70% - 75% - "3" Niewypełnienie wszystkich prac domowych
powoduje obniżenie oceny egzaminacyjnej o 0,5 punkta.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Semestr 1
Nauka języka od podstaw, bez wymagań wstępnych.
Semestr 2
Umiejętność czytania i pisania kursywą w języku rosyjskim. Znajomość ilości i kolejności liczb.
Umiejętność tworzenia odmiany prostej formy czasu przeszłego i przyszłego.
Znajomość podstawowego słownictwa z następujących tematów: mieszkanie, pogoda, narodowości, miasto, praca z mapą,
jedzenie, zdrowie, odzież, święta, czynności codzienne, zainteresowania i czas wolny, przedstawianie siebie i innych osób,
opisywanie wyglądu zewnętrznego, charakteru człowieka.
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Introduction to Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.120.621dcc055266d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

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

Przekazanie multidyscyplinarnej wiedzy na temat podstawowych aspektów i wartości Unii Europejskiej i integracji
europejskiej oraz państw i społeczeństw europejskich.

C2

Analiza roli Europy w świecie, w tym złożonych, wielowymiarowych historycznych i współczesnych stosunków
między Europą a innymi krajami, społeczeństwami i regionami i/lub kontynentami.

C3

Nauczenie umiejętności analitycznego prowadzenia badań pod kierunkiem, a także przedstawiania
i raportowania, w sposób jasny i wyczerpujący, ustnie i pisemnie, wiedzę dotyczącą zagadnień europeistyki, tak
aby ogólnie studenci byli w stanie formułować pytania badawcze, rozumieć literaturę akademicką zbierają
i analizują dane, krytycznie rozważają wyniki badań i wplatają je w naukowo-akademicką prezentację własnych
wyników badań.
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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 rozumie pojęcie prawne prawa i podstawowe
funkcje prawa.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02

esej, egzamin pisemny /
ustny

W2

Student wie jak zbudowana jest norma prawna, jakie
są rodzaje norm prawnych i jak należy je stosować
w systemach prawnych

EST_K1_W02

egzamin pisemny / ustny

W3

Student wie, jakie warunki muszą być spełnione, aby
normy prawne zostały uznane za obowiązujące.

EST_K1_W02,
EST_K1_W03

esej, egzamin pisemny /
ustny

W4

Student wie, jak powstaje prawo i jak jest ono
stosowane w różnych systemach prawnych.

EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ odróżnić system prawny od innych
systemów normatywnych.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03

esej, egzamin pisemny /
ustny

U2

Student potraﬁ opisać różne podejścia do prawa.

EST_K1_U02

esej, egzamin pisemny /
ustny

U3

Student potraﬁ interpretować normy prawne zgodnie
z zasadami wykładni prawniczej.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

U4

Student potraﬁ rozróżniać różne kultury prawne.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02

esej, egzamin pisemny /
ustny

U5

Student potraﬁ opisać proces tworzenia prawa.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02

esej, egzamin pisemny /
ustny

K1

Student jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

EST_K1_K02

esej, egzamin pisemny /
ustny

K2

Student jest gotów do aktywności zawodowej
w instytucjach krajowych i międzynarodowych, także
na poziomie lokalnym, które zajmują się problematyką
europejską

EST_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

analiza problemu

20

przygotowanie eseju

30
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przygotowanie do egzaminu

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawna koncepcja prawa

W1, K1

2.

Prawo i inne systemy normatywne

U1, K1

3.

Podstawowe ﬁlozoﬁczne koncepcje prawa: prawo naturalne, pozytywizm
prawniczy, realizm prawniczy

U2, K1

4.

Różne kultury prawne

U4, K1, K2

5.

Norma prawna - jej funkcje i budowa

W2, K1

6.

Rodzaje norm prawnych

W2, K1

7.

Obowiązywanie formalne i materialne prawa

W3, K1

8.

Wykładnia prawa

U3, K1

9.

Proces prawotwórczy

W4, U5, K1, K2

10.

Różne systemy prawne

W4, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny

Pozytywna ocena z egzaminu.

ćwiczenia

esej

Pozytywna ocena z eseju, obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Introduction to Economics of the EU
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.120.621dcc062a0bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 13, ćwiczenia: 13

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

At the end of this course students will be able to: 1. Demonstrate the ability to use basic economic concepts and
diagnostic methods to analyze the growth of the European economy, its international ﬂows and its
competitiveness. 3. Demonstrate ability to search for economic information from European countries, as well as
the ability to apply that information to relevant economic problems.

C2

2. Demonstrate the ability to describe the economic basis of common polices, both at the micro and industrial
level (e.g., competition policy) as well as at the macro level (e.g., ﬁscal and monetary policies).

C3

3. Demonstrate ability to search for economic information from European countries, as well as the ability to apply
that information to relevant economic problems.

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

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
Students understand the diﬀerent disciplinary
approaches to European Studies, including the way in EST_K1_W04,
which the diﬀerent disciplines interact and enrich each EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
other, so that they can grasp the richness of
disciplinary perspectives on Europe and reﬂect on the EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
added-value of multidisciplinary knowledge to
EST_K1_W09,
understand Europe.
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

zaliczenie na ocenę

W2

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
EST_K1_W09,
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

zaliczenie na ocenę

Students are able to reﬂect on the role of Europe in
the world, not the least by being equipped to grasp
the complex multi-dimensional historical and
contemporary relations between Europe and other
countries, societies and regions and/or continents.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Students are be able to grasp the need for a general
knowledge of diﬀerent conceptual, theoretical and
methodological perspectives to analyze and
understand the European Union

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Students understand the fundamental aspects and
values of the European Union and European
integration as well as of European states and
societies, which allows students to grasp the multidimensional issues, interests and ideas that are
necessary to understand Europe as a political,
economic, cultural and societal process in past and
present times.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Students are ready to conduct research under
supervision, as well as present and report, clearly and
comprehensively, both orally and in written form
knowledge concerning questions of European Studies
so that overall, students are able to formulate
research questions, understand academic literature,
collect and analyse data, critically reﬂect on research
ﬁndings and weave this into the scientiﬁc-academic
presentation of their own research results.

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04
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K2

Students are ready to reﬂect on the role of Europe in
the world, by being equipped to grasp the complex
multi-dimensional historical and contemporary
relations between Europe and other countries,
societies and regions and/or continents.

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

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

Forma aktywności studenta
wykład

13

ćwiczenia

13

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
116

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
26

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Welfare and economic growth: trends and cycles

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Population, labour markets and inequality

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Industrial specialization and international trade

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Economic integration

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

The economics of common policies

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

The economics of monetary integration

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Fiscal and budgetary policies

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

The economic challenges of the EU

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Final examination 70% (written and tests) Online questionnaires 20%
Response to questions (basic economic tools) 10%

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Final examination 70% (written and tests) Online questionnaires 20%
Response to questions (basic economic tools) 10%

Sylabusy
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Quantitative and Qualitative Methods
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.120.621dcc0683d03.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 26, ćwiczenia: 26

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course familiarizes students with the key elements of qualitative and quantitative methodology so that
students can reﬂect upon and choose the best suitable methods and utilize methods for their own independent
research.

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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Students understand the diﬀerent disciplinary
approaches to European Studies.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
EST_K1_W10

zaliczenie na ocenę

Students understand conceptual, theoretical and
methodological perspectives to analyze and
understand the European Union.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
EST_K1_W10

zaliczenie na ocenę

Students understand various conceptual frames,
theoretical approaches and methodological tools.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
EST_K1_W10

zaliczenie na ocenę

U1

Students are able to provide answers to the
fundamental and practical questions that the
European project is confronted with.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U06,
EST_K1_U08,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U2

Students are able to conduct research under
supervision, as well as present and report, clearly and
comprehensively, both orally and in written form
knowledge concerning questions of European Studies.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U3

Students are able to formulate research questions,
understand academic literature, collect and analyse
data, critically reﬂect on research ﬁndings and weave
this into the scientiﬁc-academic presentation of their
own research results.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

W1

W2

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Students are ready to promote respect for diﬀerent
cultural manifestations, and the understanding and
promotion of intercultural processes.

EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

K2

Students appreciate cultural diversity.

EST_K1_K03, EST_K1_K04 zaliczenie na ocenę

K3

Students develop critical and self-critical reasoning.

EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

K4

Students are ready to work in groups and in
international contexts.

EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

K5

Students develop a social conscience regarding the
concept of equal opportunities.

EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

26

ćwiczenia

26

przygotowanie do egzaminu

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
172

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
52

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
The course content is structured along two building-blocs: (1) Qualitative Methods
and (2) Quantitative Methods
In the ﬁrst part of the course, students will be guided towards qualitative
methods. The following components are covered: (a) qualitative research
questions, theoretical and conceptual frameworks, (b) sampling, data collection
techniques, (c) analytical frameworks and research design, research ethics and
quality assessment.
In the second part of the course, students will be guided towards quantitative
methods. The following components are covered: (a) introduction to quantitative
methods: An overview, (b) The path from cause to eﬀect: randomized control
trials : Practices with spreadsheets and real data, (c) regression analysis and (d)
how to carry out a quantitative project.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

 Permanent participation  Permanent evaluation, incl. group
presentations/ term papers  Peer Assessment/Self-Assessment

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

 Permanent participation  Permanent evaluation, incl. group
presentations/ term papers  Peer Assessment/Self-Assessment

Sylabusy
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Introduction to International Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.120.5cd55923cd3e3.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kursu jest przedstawienie studentom głównych narzędzi opisu świata stosowanych w stosunkach
międzynarodowych. Kurs koncentruje się na głównych pojęciach z tej dziedziny oraz na podejściach do badania
stosunków międzynarodowych. Nacisk zostanie położony na rozwijanie u studentów umiejętności
wykorzystywania pojęć omawianych w ramach kursu do analizy współczesnych wydarzeń politycznych,
problemów, sporów i tendencji.

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

podstawową terminologię używaną w naukach
stanowiących składowe części studiów
europeistycznych

EST_K1_W02

egzamin pisemny,
projekt, esej

W2

posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
współczesnej historii stosunków międzynarodowych
oraz współczesnej historii politycznej i społecznej
Polski i Europy

EST_K1_W02,
EST_K1_W03

egzamin pisemny,
projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umie wyszukiwać, selekcjonować i poprawnie
wykorzystać informacje, stosując odpowiedni dobór
źródeł

EST_K1_U01

egzamin pisemny,
projekt, esej

U2

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i analizować krytycznie
EST_K1_U01,
teksty z dziedzin wchodzących w skład studiów
EST_K1_U05
europejskich

egzamin pisemny,
projekt, esej

U3

posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów róznych
autorów

EST_K1_U09

egzamin pisemny,
projekt, esej

EST_K1_K02

egzamin pisemny,
projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ napisać proste eseje o charakterze naukowym,
stosując przy tym odpowiedni dobór źródeł i poprawny
warsztat

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

40

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie eseju

30

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Obszar dyscypliny: stosunki miedzynarodowe, polityka międzyanrodowa, polityka
światowa; Podstawowe pojęcia w stosunkach międzynarodowych: państwo,
suwerenność, interes narodowy, racja stanu.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2.

Ewolucja stosunków miedzynarodowych na przestrzeni dziejów

W1, W2

3.

Uczestnicy stosunków międzynarodowych

W1, W2

4.

Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej rola we współczesnych stosunkach
międzynarodowych

W2

5.

Wojna i pokój w stosunkach międzynarodowych; Wybrane konﬂikty
międzynarodowe doby zimnej wojny

W2

6.

Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego

W1, W2

7.

Dyplomacja i polityka zagraniczna państwa

W1, W2

8.

Kwestie ochrony środowiska w stosunkach międzynarodowych

W1, W2

9.

Wyzwania dla stosunków międzyanrodowych w 21 wieku: ochrona praw człowieka

W1, W2

10.

Główne podejścia teoretyczne w stosunkach międzynarodowych

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Od studentów oczekuje się aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (studenci, którzy opuszczą
więcej niż dwa zajęcia, będą musieli spotkać się z koordynatorem
kursu i uzupełnić braki). Opuszczenie więcej niż 50% zajęć
spowoduje niezaliczenie kursu i konieczność powtórzenia go w
następnym roku. Studenci są zobowiązani do przeczytania
kluczowych lektur przypisanych do każdej sesji. Prezentacja
seminaryjna (cotygodniowy przegląd wydarzeń) Esej (30% oceny
końcowej) Projekt grupowy studentów (20% oceny końcowej)
Egzamin pisemny (50% oceny końcowej).
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Research Track I: Academic Portfolio, Research Design and Bachelor
Thesis + Academic Writing
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.120.621dcc06dd0c9.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 34

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course Research Track: Academic Portfolio, Research Design and Bachelor Thesis (4 ECTS) + Academic
Writing (in English) (2 ECTS) aims to familiarize students with their academic development, research design and
bachelor thesis research as well as, in a separate part, the speciﬁc needs of academic English in view of writing
a bachelor thesis.

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

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
Students understand the diﬀerent disciplinary
approaches to European Studies, including the way in EST_K1_W04,
which the diﬀerent disciplines interact and enrich each EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
other, so that they can grasp the richness of
disciplinary perspectives on Europe and reﬂect on the EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
added-value of multidisciplinary knowledge to
EST_K1_W09,
understand Europe.
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Students are able to reﬂect on the role of Europe in
the world, not the least by being equipped to grasp
the complex multi-dimensional historical and
contemporary relations between Europe and other
countries, societies and regions and/or continents.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Students are able to use various conceptual frames,
theoretical approaches and methodological tools, that
attempt to provide answers to the fundamental and
practical questions that the European project is
confronted with

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Students are able to utilize means of comparison to
answer to which degree similarities and diﬀerences
across Europe exist, and how they deﬁne Europe at
large

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Students are ready to express themselves in at least
one European language besides their mother tongue
and English so that they can engage in European
multilingual realities

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

K2

Students are ready to use a large set of transversal
skills, use organizational, inter-cultural
communication, language and information skills, when
confronted with the challenges of daily professional
practice

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

34

przygotowanie do ćwiczeń

40

Przygotowanie prac pisemnych

40

przygotowanie referatu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
154

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
34

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
This course consists of 2 learning activities:
·
Research Track I: Academic Portfolio, Research Design and Bachelor Thesis
(4 ECTS)
This course consists of 2 learning activities:
·
Research Track I: Academic Portfolio, Research Design and Bachelor Thesis
(4 ECTS)
·

Academic Writing (in English – 2 ECTS)

The course content is structured along four building-blocs:
1.

W1, U1, U2, U3, K1, K2
Academic Portfolio
Research Design
Bachelor Thesis
Academic Writing.
In the ﬁrst learning activity, the ﬁrst three building-blocs will be covered. Students
will be guided in their own academic development towards and initiated towards
their own research. To this end, they will be trained to develop their own
academic interests, to understand the needs of proper academic research,
develop their skills to design their own research, to understand the conceptual,
methodological, analytical and empirical needs of their future bachelor thesis.
In the second learning activity, students are trained to deepen their English
writing skills (in view of their future bachelor thesis).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Permanent participation Permanent evaluation, incl. group
presentations/term papers
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Sylabusy
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Introduction to Philosophy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.120.621dcc05bb6de.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

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
G1

Rozpoznanie wzorców związanych z zachodnią historią idei społecznych i politycznych (od starożytności do
współczesności) i zrozumienie ich znaczenia

G2

Ukazanie reﬂeksji krytycznej na temat podstaw dyskursów społecznych i politycznych / metadyskursów.

G3

Wyjaśnienie w prosty sposób kluczowych pojęć z zakresu etyki, epistemologii, ontologii wymiarami problematyki
związanej z zagadnieniami społecznymi i politycznymi

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:
Absolwent zna ważne kluczowe pojęcia, idee
polityczne oraz doktryny ideologiczne i polityczne,
które ukształtowały cywilizację europejską

EST_K1_W04

raport, prezentacja,
egzamin

U1

Absolwent potraﬁ analizować, dekodować
i interpretować różnych autorów omawiających
zagadnienia społeczne i polityczne oraz wyjaśnić ich
ﬁlozoﬁczną naturę

EST_K1_U01

projekt, raport,
prezentacja

U2

Absolwent jest w stanie wyjaśnić kontekst niektórych
tekstów i idei w odniesieniu do czasu ich pojawienia
się w historii europejskich idei.

EST_K1_U02

projekt, raport,
prezentacja

U3

Absolwent jest w stanie przedstawić obiektywne
argumenty, wykorzystując opinie różnych autorów
i wykazując należyty szacunek dla różnych
wyrażanych opinii.

EST_K1_U09

projekt, raport,
prezentacja

EST_K1_K02

projekt, prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest w stanie rozpoznać ograniczenia
swoich opinii, współpracując z rówieśnikami
w konkretnych problemach ﬁlozoﬁcznych
i społecznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

analiza badań i sprawozdań

20

przygotowanie raportu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

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.

„Początek to więcej niż połowa całości”: wprowadzenie do ﬁlozoﬁi społecznej i
politycznej

W1, K1

2.

Filozoﬁa i ideały polityczne w starożytności

W1, U1, U2

3.

Religia, moralność i polityka w średniowieczu

W1, U1, U2, U3

4.

Natura ludzka, prawo naturalne i polityka

W1, U1, K1

5.

Kultury i wspólnoty polityczne w dobie rewolucji

W1, U2

6.

Negocjowanie wartości politycznych u zarania współczesności

W1, U2, K1

7.

Czas ideologii i archeologii politycznej

W1, U2, K1

8.

Polityka, słowa i reprezentacje. Postmodernizm

W1, U2

9.

Polityka i ﬁlozoﬁa teraz!

W1, U1

10.

Filozoﬁczne podsumowanie. „Bitwa ﬁlozofów politycznych”

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
grywalizacja, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność jest obowiązkowa (uczniowie, którzy opuścili więcej niż dwie
lekcje, będą musieli spotkać się z nauczycielem i uzupełnić brakujące
zadania). Nieobecność na więcej niż 50% zajęć spowoduje niezaliczenie
kursu

wykład

raport, egzamin

ćwiczenia

Obecność jest obowiązkowa (uczniowie, którzy opuścili więcej niż dwie
lekcje, będą musieli spotkać się z nauczycielem i uzupełnić brakujące
projekt, prezentacja
zadania). Nieobecność na więcej niż 50% zajęć spowoduje niezaliczenie
kursu

Sylabusy
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Borders and Boundaries of Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.1140.5cd55925b18ec.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
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main aim of the course is to explore and discuss the borders and boundaries of Europe in the context of the
European integration, as well as relations between the institutionally integrating Europe and its Eastern
neighbours. During the seminars, we will analyze the origins of the divisions, mutual perceptions between East
and West and the role of this division in contemporary politics. The discussion will be based on the existing state
of the art literature but also on original current research carried out by the staﬀ of the Institute of European
Studies, as well as on the group projects prepared and presented by the students.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Students will gain knowledge of the European cultural
heritage and contemporary socio-political and cultural
aﬀairs

EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05

egzamin pisemny

U2

Students gain knowledge about European history and
culture

EST_K1_U10

egzamin pisemny

U3

Students are able to conduct a critical analysis of texts EST_K1_U02,
relating to subjects associated with European Studies
EST_K1_U09

egzamin pisemny

U4

students are able to work in a team and perform
group project

egzamin pisemny

EST_K1_U04,
EST_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

critical analyses and independent research

EST_K1_K02, EST_K1_K03 egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

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.

The role of boundaries in constructing European identities and European borders,
Internal European boundaries and divisions in Europe, Historical roots of Eastern
Europe, Stereotypes and prejudices about Central and Eastern Europe,
Nationalism and multiethnic societies, Borders and Politics

U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, projekt
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European Integration
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.140.5cd42cb56f121.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 39, ćwiczenia: 39

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course provides a multidisciplinary introduction to the institutional dynamics, the practices, processes and
policies of European integration from the Second World War onwards. The course brings together disciplinary
insights from History, Philosophy, Law, Economics and Social Sciences, proving a deep understanding of the
historical processes, political-philosophical ideas and preferences, economic interests and legal foundations
leading up and shaping European integration until today. Furthermore, the course explains, against the
background of theories and concepts of European integration, the European Union as a multi-level system of
policy-making beyond national boundaries and in the context of globalization.

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

Students understand the diﬀerent disciplinary
approaches to European Studies, including the way in
which the diﬀerent disciplines interact and enrich each
other, so that they can grasp the richness of
disciplinary perspectives on Europe and reﬂect on the
added-value of multidisciplinary knowledge to
understand Europe.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

Students understand the fundamental aspects and
values of the European Union and European
integration as well as of European states and
societies, which allows students to grasp the multidimensional issues, interests and ideas that are
necessary to understand Europe as a political,
economic, cultural and societal process in past and
present times.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

Students are able to reﬂect on the role of Europe in
the world, not the least by being equipped to grasp
the complex multi-dimensional historical and
contemporary relations between Europe and other
countries, societies and regions and/or continents.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

Students are able to conduct research under
supervision, as well as present and report, clearly and
comprehensively, both orally and in written form
knowledge concerning questions of European Studies
so that overall, students are able to formulate
research questions, understand academic literature,
collect and analyse data, critically reﬂect on research
ﬁndings and weave this into the scientiﬁc-academic
presentation of their own research results.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Students develop a large set of transversal skills which
students need to master in their future domestic and
international work environments, so that they are
EST_K1_K01,
egzamin pisemny,
equipped to use organizational, inter-cultural
EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
communication, language and information skills, when EST_K1_K03, EST_K1_K04
confronted with the challenges of daily professional
practice.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

39

ćwiczenia

39

Przygotowywanie projektów

50

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do zajęć

50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
278

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

First, the course contextualizes European integration in a long-term historicalphilosophical perspective by delving into ideas about Europe and European
integration since enlightenment;

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Second, the course lays out the historical conditions and context of European
integration in the aftermath of the Second World War. This includes an outside-in
perspective on European integration by non-European countries, including the
United States, Communist countries and the developing world;

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Third, the course examines the historical process of European integration since
the late 1940s, with particular emphasis on the key critical junctures that have
determined the way the European project has evolved ever after;

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Fourth, the course studies the legal-political foundations of European Integration
by considering the Treaties that have paved the way for the emerging European
Union (e.g. Paris Treaty, Rome Treaties, Single European Act, Maastricht Treaty,
Amsterdam Treaty, Nice Treaty, Lisbon Treaty), including the institutional and
administrative set-up of the European Union over time;

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Fifth, the course introduces key concepts and theories of European integration in
order to equip students with analytical tools to understand and explain processes,
policies and politics of European Integration;

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Sixth, the course introduces the key features of the internal market, including the
“four freedoms” (free movement of goods, persons, services and capital), the
common policies (such as competition policy) and the economic dynamics that
the internal market has generated;

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Seventh, the course introduces the policies and politics of the multi-level
governance system that European Integration has gradually introduced, by
focusing on several examples of policy-making in the EU and the increasing
politicization thereof, such as in the context of the ﬁnancial, migration and
Covid-19 crises;

W1, W2, U1, U2, K1

8.

The course is taught by various professors from partner universities of UNA
Europa online and as part of a winter school, which can bring together all
participating students either physically or through blended-learning. It will also be
oﬀered online, so that student can follow in distance mode, if needed. In the
winter-school the building blocks/topical areas will be taught in lectures and
problem-based learning workshops.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

 Permanent participation  Written examination in the examination
period

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

 Permanent participation  Permanent evaluation, incl. group
presentations/ workshops

Sylabusy
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Introduction to EU Law and International Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.140.621dcc08c148e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego 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
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 26, ćwiczenia: 26

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course aims at analysing the legal dynamics of the international community and the main institutional
elements of the process of European integration. The course elucidates the implications of international and EU
institutional structures, the eﬀects of international and EU law into national legal orders, and the interplay
between States and international/EU institutions. Bringing together diﬀerent perspectives, it will be shown how
international and EU rules, while made entirely or in part by national governments and often addressed to them,
can be of great relevance to individuals and to their interests.

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

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
Students understand the diﬀerent disciplinary
EST_K1_W03,
approaches to European Studies, including the way in
EST_K1_W04,
which the diﬀerent disciplines interact and enrich each
EST_K1_W05,
other, so that they can grasp the richness of
EST_K1_W06,
disciplinary perspectives on Europe and reﬂect on the
EST_K1_W07,
added-value of multidisciplinary knowledge to
EST_K1_W09,
understand Europe
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
EST_K1_W09,
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Students are able to reﬂect on the role of Europe in
the world, not the least by being equipped to grasp
the complex multi-dimensional historical and
contemporary relations between Europe and other
countries, societies and regions and/or continents

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Students are able to be able to grasp the need for
a general knowledge of diﬀerent conceptual,
theoretical and methodological perspectives to
analyze and understand the European Union.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Students understand the fundamental aspects and
values of the European Union and European
integration as well as of European states and
societies, which allows students to grasp the multidimensional issues, interests and ideas that are
necessary to understand Europe as a political,
economic, cultural and societal process in past and
present times.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Students have insight in European Studies as a multidisciplinary ﬁeld of scholarship and education, so that
students are aware: of the importance of the
academic knowledge development of various
disciplines that feed into the understanding and
explanation of Europe;

EST_K1_K01,
egzamin pisemny,
EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

K2

Students are aware of of utilizing the knowledge
provided by these various disciplines, including their
diverse conceptual, theoretical and methodological
perspectives, in their own academic careers and/or
professional work environments.

EST_K1_K01,
egzamin pisemny,
EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

26

ćwiczenia

26

przygotowanie do ćwiczeń

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza aktów normatywnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
152

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
52

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Part I: International LawWhat is International Law: international law in historical
and evolutionary perspectives, international law in social context, eﬀectiveness of
international rules: spontaneous observance and forced compliance
Subjects of International Law: deﬁnition of international law; subjectivity of States,
International organizations, NGOs, Individuals and corporations;
Sources of International Law: treaty law, customary law, general principles of law;
Relationship between Sources of International Law: Succession of treaties,
treaties and customary law;
Succession of States in International Law: Territorial changes, the tabula rasa
rule, exceptions to the rule;
Elements of Law of International Organisations: variety of international
organisations, institutional structure of international organisations, states within
international organisations;
International Law in National Legal Systems: monism and dualism, international
Law before domestic adjudicative bodies;
Breaching of International Law: State Responsibility, State liability;
The International Means of Dispute Settlement: Diplomatic Means, Adjudicative
Means, Institutional Means;
Privileges and Immunities: privileges and immunities of States and international
organisations; privileges and immunities of agents of States and international
organisations;
The Use of Force: Prohibition of the use of force, self-defense, collective selfdefence.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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2.

Part II: European Union LawWhat is the European Union? Origin and the evolution
of the European integration process; EU as an international organisation and as
sui generis entity;
Values and objectives of the EU: peace, democracy, human rights, rule of law;
Competences of the EU: Attribution of competences, exclusive and shared
competences;
Legal sources of the EU legal order: Primary Law, international law binding the
Union, Typical and atypical acts;
Political Institutions and Law-Making Procedures: Parliament, Council & European
Council, Commission; legislative and non-legislative procedures;
EU Law in the Legal Systems of the Member States: direct eﬀect, primacy,
consistent interpretation;
International Law in the EU Legal System: direct eﬀect, supremacy, consistent
interpretation;
Judicial Protection in the EU: Court of Justice & General Court, Annulment of EU
Acts, Infringement proceedings, preliminary references.
Internal Market: fundamental freedoms, derogations, and positive integration;
EU Citizenship: freedom of movement, non-discrimination, right to vote and stand
as candidates;
External Action: trade policy, development cooperation and humanitarian aid,
external dimension of internal policies, the CFSP;

3.

Part III: Case Studies transversal to International and EU LawClimate Change: UN
Framework Convention, Paris Agreement, EU Emissions Trading Scheme,
European Climate Law;
Sanctions: UN sanctions; EU sanctions; relationship between UN and EU sanctions;
Migration & Asylum: human rights of migrants and asylum seekers; EU Dublin
W1, W2, U1, U2, K1, K2
system; EU’s cooperation with third countries in the ﬁeld of migration;
Brexit: the right to withdraw from the EU and other international organisations; EU
and British citizens’ rights after Brexit; legal framework for EU-UK trade in goods
and services.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
The course will be based on online lectures.To stimulate the participation
of the students, each lecture makes use, as much as possible, of practical
examples and case law, drawing from international law, EU law, as well
as their application at the domestic level. Moreover, the ﬁnal lectures of
the course focus on case studies, addressing the interaction of
international and EU law in practical cases.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

The course will be based on online lectures.To stimulate the participation
of the students, each lecture makes use, as much as possible, of practical
examples and case law, drawing from international law, EU law, as well
zaliczenie na ocenę
as their application at the domestic level. Moreover, the ﬁnal lectures of
the course focus on case studies, addressing the interaction of
international and EU law in practical cases.

Sylabusy
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Academic Skills
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.140.5cd55923241c6.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Provide the students with adequate intellectual tools to help them perform better academic tasks and enhance
the writing, research, presentation, critical thinking skills.

C2

Support students in developing self-conﬁdence while communicating their reﬂections and outcomes of their
research.

C3

Encourage students to listen and pay attention to their peers' work, intellectual strategies and academic
reﬂections.

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

The student knows and understands methods for
searching for texts on subjects concerning European
Studies.

EST_K1_W07

projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The student is able to read, understand, and perform
a critical analysis of texts relating to subjects
associated with European Studies.

EST_K1_U01

projekt, prezentacja

U2

The student is able to write simple essays on an
academic subject using a suitable selection of source
materials and workshop resources; the student is able
to write a ﬁnal diploma paper entailing appropriately
formulated and veriﬁed research hypotheses whilst
maintaining the principles of objective and honest
academic research.

EST_K1_U08

zaliczenie pisemne

U3

The student is able to formulate an interesting and
worthwhile topic for an essay on a subject concerning
European Studies.

EST_K1_U02

projekt

EST_K1_K02

zaliczenie pisemne,
projekt, raport,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

The student has an awareness of the level of her/his
knowledge and skills and an appreciation of the need
for continual education and enhancement of her/his
professional and personal skills; the student is able to
plan her/his further development.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Navigating in Academia / Overview of the course

W1, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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2.

Understanding academic and scientiﬁc narratives

U1, U3

3.

Reﬂecting on social issues and scientiﬁc problems

U1, U2, U3

4.

Searching for sources and ﬁnding relevant data

W1, U2

5.

Eﬀective reading

U1, U3

6.

Outlining your ideas

U3, K1

7.

Using and reporting sources

U1, U3, K1

8.

Finetuning your academic discourse and writing

U3, K1

9.

Supporting your argument using visual elements

K1

10.

Giving insightful presentations

U2, K1

11.

Critically processing information

U1

12.

Constructive Peer-reviewing

U1

13.

Student seminar and round table

K1

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

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt,
raport, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Attendance is mandatory (students missing more than
two classes will need to meet with the teacher and make
up the missing classes). Missing more than 50% of the
classes will result in failure of the course.
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Introduction to International Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.140.5cd55923cd3e3.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 13, ćwiczenia: 13

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main aim is to familiarise the students with the International Relations ﬁeld. This is done through the
introduction of the main concepts and theories as well as the most signiﬁcant issues studies within the IR, with
particular attention to the role of Europea and European Union in the contemporary International Relations.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

The students is familiar and understands the key
concepts used in IR

EST_K1_W01,
EST_K1_W02

egzamin pisemny
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W2

The students is familiar and understands the main
theories used in IR

EST_K1_W01,
EST_K1_W02

egzamin pisemny

W3

The students is familiar and understands how the IR
issues and phenomena function in the contemporary
world

EST_K1_W02,
EST_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The student is able to identify and describe the main
concepts used in the IR

EST_K1_U01,
EST_K1_U05,
EST_K1_U09

prezentacja

U2

The student is able to recognise various IR theoriesa
and indicate where they apply when it comes to the
actual issues and phenomena in the IR

EST_K1_U01,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

prezentacja

U3

The student is able to critically assess the given
literature as well as reﬂect upon contemporary issues
in the IR

EST_K1_U03,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

prezentacja

EST_K1_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

The student is ready to formulate simple research
puzzels connected to contemporary IR

K2

The student is ready to work individually and in groups
EST_K1_K03, EST_K1_K04 prezentacja
on the subjects related to the matter of the course

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

Forma aktywności studenta
wykład

13

ćwiczenia

13

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
116

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
26

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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The course is divided into two parts. The ﬁrst part will be focused on an
introduction to International Relations (IR) basic concepts, the role of Europe in
the History of International Relations, and IR theories/approaches on the European
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
Union (EU). In the second part speciﬁc issues on the EU’s role in the world will be
K1, K2
addressed through lectures and seminar activity with groups’ presentations on
speciﬁc case-studies.

1.

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

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Students are expected to attend every session regularly, to participate in
class debate, and to do a group presentation on a case-study that will be
agreed and scheduled during the ﬁrst part of the course. In addition, there
is an individual ﬁnal exam in the examination period on the topics of the
ﬁrst part of the course. Accordingly, 10% of the course grade is based on
class participation, 30% on group presentation, and 60% on the ﬁnal
exam.

prezentacja

Students are expected to attend every session regularly, to participate in
class debate, and to do a group presentation on a case-study that will be
agreed and scheduled during the ﬁrst part of the course. In addition, there
is an individual ﬁnal exam in the examination period on the topics of the
ﬁrst part of the course. Accordingly, 10% of the course grade is based on
class participation, 30% on group presentation, and 60% on the ﬁnal
exam.
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Research Track II: Academic Portfolio, Research Design and Bachelor
Thesis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.140.621dcc093c580.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 52

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

This course ‘Research Track: Academic Portfolio, Research Design and Bachelor Thesis (8 ECTS)’ aims to deepen
students’ insights with their academic development, research design and bachelor thesis research

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

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
Students understand the diﬀerent disciplinary
approaches to European Studies, including the way in EST_K1_W04,
which the diﬀerent disciplines interact and enrich each EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
other, so that they can grasp the richness of
disciplinary perspectives on Europe and reﬂect on the EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
added-value of multidisciplinary knowledge to
EST_K1_W09,
understand Europe.
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Students are able to able to reﬂect on the role of
Europe in the world, not the least by being equipped
to grasp the complex multi-dimensional historical and
contemporary relations between Europe and other
countries, societies and regions and/or continents.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Students are able to use various conceptual frames,
theoretical approaches and methodological tools, that
attempt to provide answers to the fundamental and
practical questions that the European project is
confronted with

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Students are able to utilize means of comparison to
answer to which degree similarities and diﬀerences
across Europe exist, and how they deﬁne Europe at
large

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Students are ready developed a large set of
transversal skills, organizational, inter-cultural
communication, language and information skills, when
confronted with the challenges of daily professional
practice.

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

52

przygotowanie do ćwiczeń

40

Sylabusy
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Przygotowanie prac pisemnych

40

przygotowanie referatu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
212

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
52

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
The course content is structured along three building-blocs:
·

Academic Portfolio

·

Research Design

·

Bachelor Thesis.

Building on the insights of ‘Research Track I’ this course aims to help students
ﬁnd their develop their own research ideas and interests. By learning research
design techniques, students will be set on track to discover relevant ﬁelds of
research, to ask, respectively, relevant research questions about the research
ﬁeld. Students will also be trained how to use concepts and theories in the ﬁeld of
European Studies to sharpen their research angles. Furthermore, students will be
asked to look into ways of ﬁnding and engaging in relevant data which can help
them to grasp their ﬁeld of research empirically by using various methodologies.

1.

W1, U1, U2, U3, K1

Students are asked to develop a research project, which could, in light of the
future specializations in the bachelor, lead towards a bachelor thesis topic.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Permanent participation Permanent evaluation, incl. group
presentations/research project
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Borders and Boundaries of Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.1140.5cd55925b18ec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji
Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main aim of the course is to explore and discuss the borders and boundaries of Europe in the context of the
European integration, as well as relations between the institutionally integrating Europe and its Eastern
neighbours. During the seminars, we will analyze the origins of the divisions, mutual perceptions between East
and West and the role of this division in contemporary politics. The discussion will be based on the existing state
of the art literature but also on original current research carried out by the staﬀ of the Institute of European
Studies, as well as on the group projects prepared and presented by the students.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Students will gain knowledge of the European cultural
heritage and contemporary socio-political and cultural
aﬀairs

EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05

egzamin pisemny

U2

Students gain knowledge about European history and
culture

EST_K1_U10

egzamin pisemny

U3

Students are able to conduct a critical analysis of texts EST_K1_U02,
relating to subjects associated with European Studies
EST_K1_U09

egzamin pisemny

U4

students are able to work in a team and perform
group project

egzamin pisemny

EST_K1_U04,
EST_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

critical analyses and independent research

EST_K1_K02, EST_K1_K03 egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

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.

The role of boundaries in constructing European identities and European borders,
Internal European boundaries and divisions in Europe, Historical roots of Eastern
Europe, Stereotypes and prejudices about Central and Eastern Europe,
Nationalism and multiethnic societies, Borders and Politics

U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną,
seminarium, metoda projektów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, projekt
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Dynamics of Social Change
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.1140.621dcc103a93b.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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of this course is to study classical and contemporary theories of social change—why and how
organizations and societies change over time, and to develop our understanding and applying those theories to
actual changes going on today.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rożne podejścia i koncepcje zmiany społecznej
i rozumie, jak te podejścia zmieniały się historycznie

EST_K1_W02,
EST_K1_W05

zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

myśleć krytycznie o zalożeniach koncepcji zmian
społecznych i o ich możliwościach poznawczych

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U06,
EST_K1_U10

zaliczenie ustne,
prezentacja

U2

wskazywać i dyskutować współczesne oraz możliwe
przyszłe czynniki zmian społecznych

EST_K1_U01,
EST_K1_U02

zaliczenie ustne,
prezentacja

U3

stosować koncepcje do analizy zmian społecznych
w Europie

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U10

zaliczenie ustne,
prezentacja

EST_K1_K01, EST_K1_K02

zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozumienia i porównywania procesów zmian
społecznych, z włączeniem ich etycznych
i środowiskowych konsekwencji, w zróżnicowanych
geograﬁcznie kontekstach

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

analiza problemu

20

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie referatu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym jest i czym nie jest zmiana społeczna?

W1, U1

Sylabusy
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2.

Mapowanie słownika zmian społecznych: zmiana, rozwój, postęp, kryzys, upadek
i...

W1, U3, K1

3.

Podejścia w badaniach społecznych nad zmianą: między materializmem i
społecznym konstrukcjonizmem

W1, K1

4.

Kultura jako źródło zmiany społecznej

W1, U1, U2, K1

5.

Dziedziny zmiany społecznej: rynki, polityki, społeczeństwo obywatelskie oraz
nauka i wiedza

W1, U2, K1

6.

Konﬂikty i współpraca w czasach ryzyka i niepewności

W1, U2, U3, K1

7.

Kształtowanie zmiany poprzez wyobrażenia przyszłości w Europie

U2, U3, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Activities for each reading (reading, response),and for the
zaliczenie ustne, prezentacja course as a whole (section papers, ﬁnal term paper or
presentation).
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EU in the Multilateral Order - Legal Aspects
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.1140.621dcc0eaf233.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej prawnych aspektów polityki zagranicznej Unii Europejskiej

C2

Kompleksowa analiza wybranych polityk Unii Europejskiej, takich jak wspólna polityka handlowa, wspólna
polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, polityka sąsiedztwa, polityka migracyjna i azylowa, współpraca na rzecz
rozwoju i pomoc humanitarna.

C3

Przekazanie studentom multidyscyplinarnej wiedzy na temat podstawowych aspektów i wartości Unii Europejskiej
i integracji europejskiej oraz państw i społeczeństw europejskich, co pozwala uchwycić wielowymiarowe
zagadnienia, zainteresowania i idee, które są niezbędne do zrozumienia Europy jako proces gospodarczy,
kulturowy i społeczny w przeszłości i teraźniejszości.

C4

Nauczenie studentów umiejętności analitycznego prowadzenia badań pod kierunkiem, a także przedstawiania
i raportowania, w sposób jasny i wyczerpujący, ustnie i pisemnie, wiedzę dotyczącą zagadnień europeistyki, tak
aby ogólnie studenci byli w stanie formułować pytania badawcze, rozumieć literaturę akademicką zbierają
i analizują dane, krytycznie rozważają wyniki badań i wplatają je w naukowo-akademicką prezentację własnych
wyników badań.

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 procesy stanowienia
i stosowania prawa w dziedzinie stosunków
zewnętrznych Unii Europejskiej

EST_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

Student ma znajomość szczegółowych zagadnień
dotyczących wybranych polityk Unii Europejskiej

EST_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

Student ma multidyscyplinarną wiedzę na temat
podstawowych aspektów i wartości Unii Europejskiej
i integracji europejskiej oraz państw i społeczeństw
europejskich

EST_K1_W02,
EST_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4

Student rozumie zasady funkcjonowania systemu
prawnego i instytucji Unii Europejskiej.

EST_K1_W02,
EST_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W5

Student rozumie rolę państw członkowskich
w procesie tworzenia prawa UE.

EST_K1_W02,
EST_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować i interpretować,
omawiane w ramach przedmiotu przepisy prawa UE,
z którymi łączone są określone konsekwencje prawne.

EST_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ przeanalizować rolę Europy w świecie
i ma umiejętność uchwycenia złożonych,
wielowymiarowych historycznych i współczesnych
stosunków między Europą a innymi krajami,
społeczeństwami i regionami i/lub kontynentami.

EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

Student potraﬁ analizować określone zagadnienia,
a także przedstawiać i raportować, w sposób jasny
i wyczerpujący, ustnie i pisemnie, wiedzę dotyczącą
tych zagadnień, tak aby formułować pytania
badawcze, rozumieć literaturę akademicką, zbierać
i analizować dane, krytycznie rozważać wyniki badań.

EST_K1_U02,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U4

Student potraﬁ scharakteryzować poszczególne źródła
prawa UE.

EST_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

Student potraﬁ opisać relacje między prawem UE
a prawem krajowym państw członkowskich UE.

EST_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K1

Student jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

EST_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K2

Student jest gotów do aktywności zawodowej
w instytucjach krajowych i międzynarodowych, także
na poziomie lokalnym, które zajmują się problematyką
europejską

EST_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

ćwiczenia

20

analiza aktów normatywnych

20

analiza orzecznictwa

20

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

30

analiza problemu

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Osobowość prawna i kompetencje UE. Reprezentacja UE na arenie
międzynarodowej.

W1, U1, K1, K2

Sylabusy
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2.

Status prawa międzynarodowego w UE. Procedury zawierania umów
międzynarodowych. Bezpośredni skutek umów międzynarodowych UE.

W1, U1, K1, K2

3.

UE a inne organizacje międzynarodowe. Relacje z sądami i trybunałami
międzynarodowymi.

W1, U1, K1, K2

4.

Relacje z państwami trzecimi. Rozszerzenie Unii Europejskiej. Europejska polityka
sąsiedztwa.

W1, W2, U1, K1, K2

5.

Wspólna polityka handlowa

W1, U1, K1, K2

6.

Współpraca na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna.

W1, U1, K1, K2

7.

Polityka migracyjna i azylowa

W1, U1, K1, K2

8.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Wspólna
polityka bezpieczeństwa i obrony

W1, U1, K1, K2

9.

Zasady funkcjonowania systemu prawnego i instytucji Unii Europejskiej.

W3, W4, U3, K1

10.

Źródła prawa UE.

W3, U2, U3, U4, K1

11.

Rola państw członkowskich w procesie tworzenia i stosowania prawa UE.

W3, W5, U2, U3, K1

12.

Relacje między prawem UE a prawem krajowym państw członkowskich UE.

W3, U1, U2, U3, U5, K1,
K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny

Pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Pozytywna ocena z zaliczenia

Sylabusy
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Gender Politics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.1140.621dcc0f6fdﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studiów i studentek z podstawowymi pojęciami z zakresu studiów nad płcią kulturowo-społeczną

C2

Zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi pojęciami z zakresu badań nad płcią ( intersekcjonalność,
dyskryminacja ze względu na płeć, polityki równościowe) oraz ich omówienie w kontekście państw Unii
Europejskiej.

C3

Przekazanie wiedzy z zakresu relacj pomiędzy płcią i polityką, a także demokracją oraz obywatelstwem

C4

Wprowadzenie studentów i studentek do problematyki dyskryminacji ze względu na płeć

C5

Nabycie przez studentów i studentki umiejętności zastosowania teorii płci do wyjaśniania społecznej
rzeczywistości współczesnych społeczeństw europejskich.

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 i rozumie główne pojęcia z obszaru studiów nad
płcią, zna teorie wyjaśniające relacje miedzy płcią
a polityką oraz demokracją i obywatelstwem, rozumie
mechanizmy powstawania dyskryminacji ze względu
na płeć w społeczeństwach europejskich i zna
mechanizmy zapobiegania im.

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W07

esej, prezentacja

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka potraﬁ identyﬁkować mechanizmy
nierówności ze względu na płeć oraz im zapobiegać,
identyﬁkować intersekcjonalne relacje pomiędzy płcią
a innymi wymiarami nierówności w kontekcie
społeczeństw europejskich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka potraﬁą pracować w grupie i dyskutować
oraz przygotowywać wspólne projekty.

EST_K1_K01,
esej, prezentacja
EST_K1_K02, EST_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

35

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie eseju

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Gender, democracy and citizenship – historical and contemporary theoretical
perspectives, feminist policy-making.

W1, U1, K1

2.

Gender politics in the contemporary EU societies

W1, U1, K1

3.

Social mobilisations - gendered perspective

W1, U1, K1

4.

Gendering globalisation

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny, zaliczone warunki konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe
None

Sylabusy
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EU Politics and Policies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.1140.621dcc0f152af.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs zapewnia studentom podstawową wiedzę na temat zasad funkcjonowania oraz dynamiki procesów
tworzenia polityk wspólnotowych UE. Koncentruje się na podstawowych mechanizmach i wyzwaniach dla polityk
wspólnotowych UE w odniesieniu do ich funkcji regulacyjnych i redystrybucyjnych. Dostarcza studentom
podstawowych wskazówek analitycznych i narzędzi dla zrozumienia i oceny wpływu polityki UE na przyszłość Unii
i państw członkowskich

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

podstawową strukturę instytucjonalną UE, w tym
specyﬁkę funkcjonowania głównych instytucji unijnych
oraz ich rolę w kształtowaniu i zarządzaniu politykami
wspólnotowymi UE

EST_K1_W03

prezentacja, zaliczenie

W2

główne teorie, kategorie i zasady funkcjonowania
polityk publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem
procesów tworzenia polityk wspólnotowych
na poziomie UE

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W05,
EST_K1_W10

prezentacja, zaliczenie

W3

zakres polityk wspólnotowych oraz zakres i wpływ
na integrację europejską

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W11

prezentacja, zaliczenie

U1

rozróżnić, sklasyﬁkować i przeprowadzić analizę
funkcjonowania poszczególnych polityk
wspólnotowych UE w szerszym kontekście integracji
europejskiej

EST_K1_U02,
EST_K1_U05,
EST_K1_U10

prezentacja, zaliczenie

U2

wyszukać, czytać ze zrozumieniem i przeprowadzić
krytyczną analizę tekstów naukowych i dokumentów
politycznych dotyczących zagadnień właściwych dla
polityk wspólnotowych UE

EST_K1_U01

prezentacja, zaliczenie

U3

przygotować i wygłosić prezentację lub pracę pisemną
na temat kluczowych pojęć i zagadnień związanych
z politykami wspólnotowymi UE, bazując
na indywidualnej pracy lub pracy w grupie

EST_K1_U03,
EST_K1_U06,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

prezentacja

EST_K1_K02

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy z zakresu
nauk o polityce i administracji oraz nauk o polityce
publicznej, uznając jej znaczenie w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

40

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

42

przygotowanie do zajęć

42

e-wykład

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
151

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Treść kursu obejmuje: wprowadzenie do architektury instytucjonalnej UE i
procesów podejmowania decyzji; przegląd głównych podmiotów polityki UE;
wprowadzenie do teorii polityki publicznej; przegląd procesów i funkcji polityki UE;
analiza rozwoju i funkcjonowania wybranych polityk wspólnotowych UE.

1.

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać: 1) zaliczenie z modułów online
2) zaliczenie z prezentacji 3) pozytywną ocenę z egzaminu końcowego
Studenci mają obowiązek zapoznać się z obowiązkowymi tekstami
prezentacja, zaliczenie przed rozpoczęciem każdych zajęć. Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa. Egzamin stanowi 100% oceny końcowej. Dodatkowe
punkty mogą zostać przyznane za aktywność i wysoką jakość
prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza za zakresu nauk i polityce i nauk o stosunkach międzynarodowych.

Sylabusy
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Modern European State Formation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.1140.5cd426783676e.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
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Przekazanie studentom wiedzy na temat kształtowania się nowoczesnych form państwowych w Europie
od początku epoki nowożytnej, po wiek XX.

G2

Discussion of the ideas concerning state formation, in particular in and trhough the writings of political
philosophers.

G3

Discussion of factors, which inﬂuence the changes of the form of power, of borders and peoples' reactions to
them.

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 poznaje i rozumie teorie, ogólne podstawy,
metodologię i terminologię ogólną i szczegółową
z zakresu dziedzin historii, nauki o państwie prawa
i mechanizmach jego funkcjonowania w kontekście
historycznym. Student poznaje i rozumie zasady
funkcjonowania systemów i instytucji
charakterystycznych dla europejskich organizacji,
w tym w szczególności dla Unii Europejskiej oraz jej
państw członkowskich, jak i poszczególnych państw
kontynentu w kontekście historycznym. Student
poznaje i rozumie doktryny i ideologie determinujące
rozwój państw i społeczeństw w Europie, zarówno
w kontekście historycznym, politycznym i społecznym.

EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

EST_K1_U02,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student poznaje metody analizy stosunków
panujących w systemach państwowych; umie
zastosować metodologię do oceny i badania
konkretnych ustrojów politycznych w różnych
kontekstach historycznych i geograﬁcznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student zostaje przygotowany do aplikacji swojej
wiedzy w sposób etyczny, zgodny ze standardami
naukowymi i moralnymi, bez uprzedzeń.
Przygotowywany jest to dzielenia się umiejętnościami
z otoczeniem.

EST_K1_K02, EST_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

40

Przygotowanie prac pisemnych

90

przygotowanie prezentacji multimedialnej

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

The reason of state or the reason of citizens? Building of strong ‘national’ states in
W1, U1, K1
Western Europe (France, England) in the 16th and 17th centuries.

Sylabusy
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2.

An isolated phenomenon. The political system in the Polish-Lithuanian
Commonwealth – Nobles’ Democracy.

W1, U1, K1

3.

The good Father-Monarch? Enlightened Absolutism in Europe.

W1, U1, K1

4.

The world turned upside down. The French Revolution – its impact on the
understanding of the functions of the state.

W1, U1, K1

5.

The ﬁrst bureaucrat of modern Europe. Napoleon and his input into modern state
formation.

W1, U1, K1

6.

9.Attempts to revitalize the Ancien Regime. The return of “normality” at the
Congress in Vienna.
Movements towards united national states in 19th century Europe. Risorgimento
in Italy – uniﬁcation of Italian states. Uniﬁcation of Germany – the role of economy
versus the role of politics. From a federation of states to a federal state.

W1, U1, K1

7.

The national question in 19th/20th century Europe I. National awakening in 19th
century in Central Europe. Changes in Austrian Empire after 1867. Forming of new
states in the Balkans in the 19th century. The national question in 19th/20th
century Europe II. Forming of National States after 1918.

W1, U1, K1

8.

Modern dictatorships. Totalitarian states in 20th century Europe. Soviet Union –
ﬁrst socialist/communist state in the world. Fascism, Nazism and Stalinism in
Europe.

W1, U1, K1

9.

The welfare state of workers and peasants. The forming of Communist regimes in
Central Europe after World War II, 1944-48.
“Peoples’ Democracies” in CE in the years 1948-1989.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, prezentacja

wykonanie prezentacji; napisanie trzech prac pisemnych na
zadany temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Gender Politics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.1140.621dcc0f6fdﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Nauki socjologiczne
Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studiów i studentek z podstawowymi pojęciami z zakresu studiów nad płcią kulturowo-społeczną

C2

Zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi pojęciami z zakresu badań nad płcią ( intersekcjonalność,
dyskryminacja ze względu na płeć, polityki równościowe) oraz ich omówienie w kontekście państw Unii
Europejskiej.

C3

Przekazanie wiedzy z zakresu relacj pomiędzy płcią i polityką, a także demokracją oraz obywatelstwem

C4

Wprowadzenie studentów i studentek do problematyki dyskryminacji ze względu na płeć

C5

Nabycie przez studentów i studentki umiejętności zastosowania teorii płci do wyjaśniania społecznej
rzeczywistości współczesnych społeczeństw europejskich.

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 i rozumie główne pojęcia z obszaru studiów nad
płcią, zna teorie wyjaśniające relacje miedzy płcią
a polityką oraz demokracją i obywatelstwem, rozumie
mechanizmy powstawania dyskryminacji ze względu
na płeć w społeczeństwach europejskich i zna
mechanizmy zapobiegania im.

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W07

esej, prezentacja

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka potraﬁ identyﬁkować mechanizmy
nierówności ze względu na płeć oraz im zapobiegać,
identyﬁkować intersekcjonalne relacje pomiędzy płcią
a innymi wymiarami nierówności w kontekcie
społeczeństw europejskich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka potraﬁą pracować w grupie i dyskutować
oraz przygotowywać wspólne projekty.

EST_K1_K01,
esej, prezentacja
EST_K1_K02, EST_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

35

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie eseju

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Gender, democracy and citizenship – historical and contemporary theoretical
perspectives, feminist policy-making.

W1, U1, K1

2.

Gender politics in the contemporary EU societies

W1, U1, K1

3.

Social mobilisations - gendered perspective

W1, U1, K1

4.

Gendering globalisation

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny, zaliczone warunki konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe
None

Sylabusy
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Theory of Protest Movements in Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.1140.621dcc109eb52.22

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
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

- zrozumieć i wyjaśnić znaczenie takich pojęć, jak: ruch społeczny, protest, europeizacja, Europa, rola kultury
i tożsamości w mobilizacji społecznej, emocje i formy protestów w Europie, działania ruchów społecznych
na poziomie państw narodowych i ponadnarodowym;

C2

- rozumieć i wyjaśniać teorie protestu i ruchów społecznych wywodzące się z europejskiej myśli społecznej i/lub
odnoszące się do Europy;

C3

- wykazać się dogłębną wiedzą na temat współczesnych debat w dziedzinie mobilizacji społecznej w Europie;

C4

- odnieść teorie społeczne do przykładów ruchów społecznych i analizować je przez ich pryzmat.

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

znaczenie takich pojęć, jak: ruch społeczny, protest,
europeizacja, Europa, rola kultury i tożsamości
w mobilizacji społecznej, emocje i formy protestów
w Europie, działania ruchów społecznych na poziomie
państw narodowych i ponadnarodowym;

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06

egzamin ustny, esej

W2

teorie protestu i ruchów społecznych wywodzące się
z europejskiej myśli społecznej i/lub odnoszące się
do Europy;

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W06

egzamin ustny, esej

W3

współczesne debaty w dziedzinie mobilizacji
społecznej w Europie

EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06

egzamin ustny, esej

egzamin ustny, esej

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odnieść teorie społeczne do przykładów ruchów
społecznych i analizować je przez ich pryzmat

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07

U2

samodzielnie przedstawiać argumenty w debatach
na temat roli ruchów społecznych w demokracjach
europejskich

EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do pracy grupowej, brania udziału w dyskusjach,
przedstawiania perspektyw teoretycznych i wyników
badań empirycznych w grupie

EST_K1_K02, EST_K1_K03 egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

40

przeprowadzenie badań literaturowych

30

uczestnictwo w egzaminie

1

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
161

ECTS
6.0

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.

Zajęcia wprowadzające:
1. Problematyzowanie pojęcia Europy przez pryzmat ruchów protestu;
2. Ruchy społeczne w Europie - genealogia i aktualne debaty.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

Idee i teorie:
3. Europejskie teorie ruchów społecznych (np. teorie klasyczne, paradygmat
nowych ruchów społecznych, krytyka postkolonialna);
4. Kultura i tożsamość w konstruowaniu ruchów w Europie;
5. Formy i emocje protestów w Europie.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Współczesne światy protestu i wizje przyszłości.
6. Europa od dołu - przegląd ruchów społecznych w państwach narodowych;
7. Europa od dołu - przegląd ruchów społecznych na poziomie
ponadnarodowym;
8. Kontrola i kryminalizacja protestów we współczesnych demokracjach
europejskich - zarządzanie ruchami społecznymi w neoliberalizmie;
9. Eurosceptycyzm i protesty;
10. Wyobrażone przyszłości dla Europy - wizje zmian.

3.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin ustny, egzamin pisemny (esej) 70% egzaminu będzie miało
formę pisemną (esej), 30% będzie odnosiło się do formy ustnej egzamin ustny, esej
dyskusja nad nadesłanym esejem (każdy student otrzyma krótką
recenzję przed egzaminem ustnym)
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Human Rights Law in the European Context
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.1140.5cd55924b460c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course has an introductory, yet comprehensive character. It aims to provide students with basic knowledge
on the concept of human rights and their protection in Europe at various levels of legal order: international,
regional and domestic. Special attention will be paid to relations and interactions between human rights and
European law, both in terms of legitimacy of human rights discourses and transformations of their protection
systems.

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

K_W04 Knows the economic, social, political, legal,
philosophical and cultural aspects of globalization and
development

EST_K1_W04

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

EST_K1_U03

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

EST_K1_K01

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

K_U03 Uses knowledge to analyse social, political,
economic, legal, and cultural aspects of contemporary
globalization and development processes.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

K_K01 Able to evaluate information and content
relating to globalization and development.

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The concept of human rights (origins and philosophical justiﬁcation).

W1, U1, K1

2.

Overview of categories of human rights and basic documents.

W1, U1, K1

3.

The system of human rights protection in Europe.

W1, U1, K1

4.

ECHR: Basics.

W1, U1, K1

5.

ECHR: Protection system.

W1, U1, K1

6.

ECHR: Rights and freedoms.

W1, U1, K1

7.

Human rights protection in the EU.

W1, U1, K1

8.

Human rights protection in domestic legal systems (comparative analysis).

W1, U1, K1

9.

EU’s accession to the ECHR. Human rights law in Europe and legal pluralism.

W1, U1, K1

10.

Human rights in the era of globalisation and populism: challenges, legitimacy and
eﬀectiveness.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

In order to complete the course, students will need to pass a ﬁnal
egzamin pisemny / ustny written exam which will have two parts: multiple choice test and
case analysis.

ćwiczenia

brak zaliczenia

Students need to actively participate in classes and read the
proposed readings.

Wymagania wstępne i dodatkowe
General course on public international law.

Sylabusy
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Comparative Politics in Europe - EU, Nation States and Beyond
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.13C0.621dcc150e5ce.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 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Students will have multidisciplinary knowledge on the fundamental aspects and values of the European Union
and European integration as well as of European states and societies, which allows students to grasp the multidimensional issues, interests and ideas that are necessary to understand Europe as a political, economic, cultural
and societal process in past and present times.

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

Students will be able to reﬂect on the role of Europe in
the world, not the least by being equipped to grasp
the complex multi-dimensional historical and
contemporary relations between Europe and other
countries, societies and regions and/or continents.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03

egzamin pisemny

W2

Students will gain multidisciplinary knowledge on the
EST_K1_W04,
fundamental aspects and values of the European
Union and European integration as well as of European EST_K1_W11
states and societies

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Students will acquire analytical skills to conduct
research under supervision, as well as present and
report, clearly and comprehensively, both orally and in
written form knowledge concerning questions of
European Studies so that overall, students are able to
formulate research questions, understand academic
literature, collect and analyse data, critically reﬂect on
research ﬁndings and weave this into the scientiﬁcacademic presentation of their own research results.

EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

critical analysys of European politics, societies and
cultures including knowledge about functioning of the
EU and national institutions

EST_K1_K01,
egzamin pisemny
EST_K1_K02, EST_K1_K03

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

40

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie eseju

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Course content:
1.The concept of the political system & introduction to Comparative Politics
2.Socio-political divisions in Europe
3.Political parties in Europe – east-west divide?
4.Political system of selected European countries in comparative perspective (CEE
case studies: Poland, Hungary, Czechia)
5.Political system of selected European countries in comparative perspective
(Western Europe: United Kingdom, France, Germany)
6. Political system of the European Union

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny,
seminarium, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, esej
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EU in the Multilateral Order - Legal Aspects
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.13C0.621dcc0eaf233.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej prawnych aspektów polityki zagranicznej Unii Europejskiej

C2

Kompleksowa analiza wybranych polityk Unii Europejskiej, takich jak wspólna polityka handlowa, wspólna
polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, polityka sąsiedztwa, polityka migracyjna i azylowa, współpraca na rzecz
rozwoju i pomoc humanitarna.

C3

Przekazanie studentom multidyscyplinarnej wiedzy na temat podstawowych aspektów i wartości Unii Europejskiej
i integracji europejskiej oraz państw i społeczeństw europejskich, co pozwala uchwycić wielowymiarowe
zagadnienia, zainteresowania i idee, które są niezbędne do zrozumienia Europy jako proces gospodarczy,
kulturowy i społeczny w przeszłości i teraźniejszości.

C4

Nauczenie studentów umiejętności analitycznego prowadzenia badań pod kierunkiem, a także przedstawiania
i raportowania, w sposób jasny i wyczerpujący, ustnie i pisemnie, wiedzę dotyczącą zagadnień europeistyki, tak
aby ogólnie studenci byli w stanie formułować pytania badawcze, rozumieć literaturę akademicką zbierają
i analizują dane, krytycznie rozważają wyniki badań i wplatają je w naukowo-akademicką prezentację własnych
wyników badań.

Sylabusy

187 / 437

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 procesy stanowienia
i stosowania prawa w dziedzinie stosunków
zewnętrznych Unii Europejskiej

EST_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

Student ma znajomość szczegółowych zagadnień
dotyczących wybranych polityk Unii Europejskiej

EST_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

Student ma multidyscyplinarną wiedzę na temat
podstawowych aspektów i wartości Unii Europejskiej
i integracji europejskiej oraz państw i społeczeństw
europejskich

EST_K1_W02,
EST_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4

Student rozumie zasady funkcjonowania systemu
prawnego i instytucji Unii Europejskiej.

EST_K1_W02,
EST_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W5

Student rozumie rolę państw członkowskich
w procesie tworzenia prawa UE.

EST_K1_W02,
EST_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować i interpretować,
omawiane w ramach przedmiotu przepisy prawa UE,
z którymi łączone są określone konsekwencje prawne.

EST_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ przeanalizować rolę Europy w świecie
i ma umiejętność uchwycenia złożonych,
wielowymiarowych historycznych i współczesnych
stosunków między Europą a innymi krajami,
społeczeństwami i regionami i/lub kontynentami.

EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

Student potraﬁ analizować określone zagadnienia,
a także przedstawiać i raportować, w sposób jasny
i wyczerpujący, ustnie i pisemnie, wiedzę dotyczącą
tych zagadnień, tak aby formułować pytania
badawcze, rozumieć literaturę akademicką, zbierać
i analizować dane, krytycznie rozważać wyniki badań.

EST_K1_U02,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

Student potraﬁ scharakteryzować poszczególne źródła
prawa UE.

EST_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

Student potraﬁ opisać relacje między prawem UE
a prawem krajowym państw członkowskich UE.

EST_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K1

Student jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

EST_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K2

Student jest gotów do aktywności zawodowej
w instytucjach krajowych i międzynarodowych, także
na poziomie lokalnym, które zajmują się problematyką
europejską

EST_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

20

ćwiczenia

20

analiza aktów normatywnych

20

analiza orzecznictwa

20

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

30

analiza problemu

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Osobowość prawna i kompetencje UE. Reprezentacja UE na arenie
międzynarodowej.

W1, U1, K1, K2

2.

Status prawa międzynarodowego w UE. Procedury zawierania umów
międzynarodowych. Bezpośredni skutek umów międzynarodowych UE.

W1, U1, K1, K2

3.

UE a inne organizacje międzynarodowe. Relacje z sądami i trybunałami
międzynarodowymi.

W1, U1, K1, K2

4.

Relacje z państwami trzecimi. Rozszerzenie Unii Europejskiej. Europejska polityka
sąsiedztwa.

W1, W2, U1, K1, K2

5.

Wspólna polityka handlowa

W2, U1, K1, K2

6.

Współpraca na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna.

W2, U1, K1, K2

7.

Polityka migracyjna i azylowa

W2, U1, K1, K2

8.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Wspólna
polityka bezpieczeństwa i obrony

W2, U1, K1, K2

9.

Zasady funkcjonowania systemu prawnego i instytucji Unii Europejskiej.

W3, W4, U2, K1

10.

Źródła prawa UE.

W3, U2, U3, U4, K1

11.

Rola państw członkowskich w procesie tworzenia i stosowania prawa UE.

W3, W5, U2, U3, K1

Sylabusy
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12.

Relacje między prawem UE a prawem krajowym państw członkowskich UE.

W3, U1, U2, U3, U5, K1,
K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny

Pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Pozytywna ocena z zaliczenia

Sylabusy
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EU Politics and Policies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.13C0.621dcc0f152af.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 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs zapewnia studentom podstawową wiedzę na temat zasad funkcjonowania oraz dynamiki procesów
tworzenia polityk wspólnotowych UE. Koncentruje się na podstawowych mechanizmach i wyzwaniach dla polityk
wspólnotowych UE w odniesieniu do ich funkcji regulacyjnych i redystrybucyjnych. Dostarcza studentom
podstawowych wskazówek analitycznych i narzędzi dla zrozumienia i oceny wpływu polityki UE na przyszłość Unii
i państw członkowskich

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

podstawową strukturę instytucjonalną UE, w tym
specyﬁkę funkcjonowania głównych instytucji unijnych
oraz ich rolę w kształtowaniu i zarządzaniu politykami
wspólnotowymi UE

EST_K1_W03

prezentacja, zaliczenie

W2

główne teorie, kategorie i zasady funkcjonowania
polityk publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem
procesów tworzenia polityk wspólnotowych
na poziomie UE

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W05,
EST_K1_W10

prezentacja, zaliczenie

W3

zakres polityk wspólnotowych oraz zakres i wpływ
na integrację europejską

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W11

prezentacja, zaliczenie

U1

rozróżnić, sklasyﬁkować i przeprowadzić analizę
funkcjonowania poszczególnych polityk
wspólnotowych UE w szerszym kontekście integracji
europejskiej

EST_K1_U02,
EST_K1_U05,
EST_K1_U10

prezentacja, zaliczenie

U2

wyszukać, czytać ze zrozumieniem i przeprowadzić
krytyczną analizę tekstów naukowych i dokumentów
politycznych dotyczących zagadnień właściwych dla
polityk wspólnotowych UE

EST_K1_U01

prezentacja, zaliczenie

U3

przygotować i wygłosić prezentację lub pracę pisemną
na temat kluczowych pojęć i zagadnień związanych
z politykami wspólnotowymi UE, bazując
na indywidualnej pracy lub pracy w grupie

EST_K1_U03,
EST_K1_U06,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

prezentacja

EST_K1_K02

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy z zakresu
nauk o polityce i administracji oraz nauk o polityce
publicznej, uznając jej znaczenie w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

40

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

42

przygotowanie do zajęć

42

e-wykład

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
151

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Treść kursu obejmuje: wprowadzenie do architektury instytucjonalnej UE i
procesów podejmowania decyzji; przegląd głównych podmiotów polityki UE;
wprowadzenie do teorii polityki publicznej; przegląd procesów i funkcji polityki UE;
analiza rozwoju i funkcjonowania wybranych polityk wspólnotowych UE.

1.

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać: 1) zaliczenie z modułów online
2) zaliczenie z prezentacji 3) pozytywną ocenę z egzaminu końcowego
Studenci mają obowiązek zapoznać się z obowiązkowymi tekstami
prezentacja, zaliczenie przed rozpoczęciem każdych zajęć. Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa. Egzamin stanowi 100% oceny końcowej. Dodatkowe
punkty mogą zostać przyznane za aktywność i wysoką jakość
prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza za zakresu nauk i polityce i nauk o stosunkach międzynarodowych.

Sylabusy
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Human Rights Law in the European Context
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.13C0.5cd55924b460c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course has an introductory, yet comprehensive character. It aims to provide students with basic knowledge
on the concept of human rights and their protection in Europe at various levels of legal order: international,
regional and domestic. Special attention will be paid to relations and interactions between human rights and
European law, both in terms of legitimacy of human rights discourses and transformations of their protection
systems.

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

K_W04 Knows the economic, social, political, legal,
philosophical and cultural aspects of globalization and
development

EST_K1_W02,
EST_K1_W03

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

EST_K1_U03,
EST_K1_U04

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

EST_K1_K01

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

K_U03 Uses knowledge to analyse social, political,
economic, legal, and cultural aspects of contemporary
globalization and development processes.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

K_K01 Able to evaluate information and content
relating to globalization and development.

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The concept of human rights (origins and philosophical justiﬁcation).

W1, U1, K1

2.

Overview of categories of human rights and basic documents.

W1, U1, K1

3.

The system of human rights protection in Europe.

W1, U1, K1

4.

ECHR: Basics.

W1, U1, K1

5.

ECHR: Protection system.

W1, U1, K1

6.

ECHR: Rights and freedoms.

W1, U1, K1

7.

Human rights protection in the EU.

W1, U1, K1

8.

Human rights protection in domestic legal systems (comparative analysis).

W1, U1, K1

9.

EU’s accession to the ECHR. Human rights law in Europe and legal pluralism.

W1, U1, K1

10.

Human rights in the era of globalisation and populism: challenges, legitimacy and
eﬀectiveness.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

In order to complete the course, students will need to pass a ﬁnal
egzamin pisemny / ustny written exam which will have two parts: multiple choice test and
case analysis.

ćwiczenia

brak zaliczenia

Students need to actively participate in classes and read the
proposed readings.

Wymagania wstępne i dodatkowe
General course on public international law.

Sylabusy
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Illiberal Politics and Right Wing Populism in CEE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.13C0.621dcc156acb1.22

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 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The student will learn a multidisciplinary and multidimensional approach to the study of populism and illiberalism

C2

The student will be able to grasp diﬀerent concepts related to democracy, rule of law, party politics in the region
and in the EU. The student will be able to identify similarities and diﬀerences, as well as main challenges within
the European project.

C3

The student will acquire transversal skills, such as intercultural communication, oral and written expression,
appropriate use of academic terms and concepts, the use of clear and coherent structure and argumentation in
writing, ﬁnding and processing information in a timely, accurate and eﬃcient way.

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

Students know the deﬁnitions of populism and illiberal
politics, will be aware of the key academic
publications in this ﬁeld and understand the
theoretical underpinnings of the subject.

EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W05

egzamin pisemny

W2

Students will be able to identify diﬀerent
manifestations of right-wing populism in CEE, and
elaborate on their sources and consequences.

EST_K1_W03,
EST_K1_W04

egzamin pisemny

EST_K1_U01,
EST_K1_U03,
EST_K1_U08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Understand the regional context of CEE and place the
discussion on illiberal politics and populism in that
context.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

the student will acquire analytical skills to conduct
research under supervision, as well as present and
report, clearly and comprehensively, both orally and in EST_K1_K02, EST_K1_K03 egzamin pisemny
written form knowledge concerning questions of
European Studies

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie pracy semestralnej

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Course content:
Introduction to theoretical and conceptual framework for the study of populism.
Does “illiberal democracy” exist? Unpacking the concept and its political
ramiﬁcations.
Democratic backsliding and the illiberal turn – how is it diagnosed and measured?
Right-wing populism in CEE: background, regional diﬀerences, country cases
Right-wing populism and identity politics
Right-wing populism and ethnonationalism / nativism
Right-wing populism and the media
Right-wing populism and neo-traditionalism
Right-wing populism and religion
Right-wing populism in CEE in a European context

1.

W1, W2, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, prezentacja
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Dynamics of Social Change
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.13C0.621dcc103a93b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of this course is to study classical and contemporary theories of social change—why and how
organizations and societies change over time, and to develop our understanding and applying those theories to
actual changes going on today.

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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EST_K1_W02,
EST_K1_W05

zaliczenie ustne

U1

myśleć krytycznie o zalożeniach koncepcji zmian
społecznych i o ich możliwościach poznawczych

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U06,
EST_K1_U10

zaliczenie ustne,
prezentacja

U2

wskazywać i dyskutować współczesne oraz możliwe
przyszłe czynniki zmian społecznych

EST_K1_U01,
EST_K1_U02

zaliczenie ustne,
prezentacja

U3

stosować koncepcje do analizy zmian społecznych
w Europie

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U10

zaliczenie ustne,
prezentacja

EST_K1_K01, EST_K1_K02

zaliczenie ustne,
prezentacja

W1

rożne podejścia i koncepcje zmiany społecznej
i rozumie, jak te podejścia zmieniały się historycznie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozumienia i porównywania procesów zmian
społecznych, z włączeniem ich etycznych
i środowiskowych konsekwencji, w zróżnicowanych
geograﬁcznie kontekstach

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza problemu

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie referatu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Czym jest i czym nie jest zmiana społeczna?

W1, U1

2.

Mapowanie słownika zmian społecznych: zmiana, rozwój, postęp, kryzys, upadek
i...

W1, U3, K1

3.

Podejścia w badaniach społecznych nad zmianą: między materializmem i
społecznym konstrukcjonizmem

W1, K1

4.

Kultura jako źródło zmiany społecznej

W1, U1, U2, K1

5.

Dziedziny zmiany społecznej: rynki, polityki, społeczeństwo obywatelskie oraz
nauka i wiedza

W1, U2, K1

6.

Konﬂikty i współpraca w czasach ryzyka i niepewności

W1, U2, U3, K1

7.

Kształtowanie zmiany poprzez wyobrażenia przyszłości w Europie

U2, U3, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Activities for each reading (reading, response),and for the
zaliczenie ustne, prezentacja course as a whole (section papers, ﬁnal term paper or
presentation).
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European Societies in Times of Accelerated Change - Technology,
Digitalisation and New Media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.13C0.621dcc11649c2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki socjologiczne
Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Students will have multidisciplinary knowledge on the fundamental aspects and values of the European Union
and European integration as well as of European states and societies, which allows students to grasp the multidimensional issues, interests and ideas that are necessary to understand Europe as a political, economic, cultural
and societal process in past and present times.

G2

Students will have developed a large set of transversal skills which students need to master in their future
domestic and international work environments, so that they are equipped to use organizational, inter-cultural
communication, language and information skills, when confronted with the challenges of daily professional
practice. Being immersed in a multi-disciplinary, multi- multilingual and multi-cultural study environment at
diﬀerent universities allows all students to sharpen their skills to combine intra-European mobility with their
study-related workload in a structured and eﬀective manner on a daily basis; to understand and communicate
issues from and across diﬀerent cultural, European and international perspectives; to process knowledge and
information in a timely, accurate, and eﬃcient way and to seek solutions with student peers across cultural and
linguistic boundaries throughout their studies.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student/ka wie i rozumie, jak media sieciowe wpłynęły
na zmianę praktyk komunikacyjnych
w społeczeństwach europejskich.

EST_K1_W09,
EST_K1_W10

projekt

W2

Student/ka zna i rozumie nowe formy kompetencji
kulturowych związanych z pojawieniem się mediów
sieciowych.

EST_K1_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ wskazać i wyjaśnić społecznie
i kulturowo konstruowaną naturę kultury
algorytmicznej.

EST_K1_U01,
EST_K1_U10

projekt

U2

Student/ka wykazuje umiejętność rozumienia
społecznych i kulturowych zmian zachodzących
w społeczeństwach europejskich w związku
z kapitalizmem cyfrowym.

EST_K1_U09,
EST_K1_U10

projekt

U3

Student/ka potraﬁ wskazać zmiany zachodzące
w sektorze kultury w związku z mediami cyfrowymi.

EST_K1_U10

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka jest gotowy/a do rozwijania kompetencji
niezbędnych w komunikacji w środowiskach
sieciowych.

EST_K1_K03

projekt

K2

Student/ka jest gotowy/a do komunikowania
w środowiskach sieciowych w sposób wspierający
równość, różnorodność i inkluzywność.

EST_K1_K04

projekt

K3

Student/ka jest gotowy/a do komunikacji
w środowiskach sieciowych w sposób nie
dyskryminujący i bez znamion mowy nienawiści.

EST_K1_K01

projekt

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

50

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Kultura algorytmiczna

W1, U1, K1

2.

2. Aktywizm cyfrowy

W2, K2, K3

3.

3. Strategie komunikacyjne wernakularnej kultury cyfrowej

W1, U3, K2

4.

Formy kultury cyfrowej w europejskim sektorze kultury.

W1, U3, K1

5.

Kapitalizm platform.

W1, U2, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie własnego projektu badawczego (indywidualnego lub
grupowego)
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Green Revolution(s) in Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.13C0.621dcc1105cbd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji
Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

At the end of this course students will be able to: 1. Understand the meaning of “environment” and key issues in
Environmental Law; 2. Grasp the meaning of Global Environmental Law; 3. Understand the role of Regional
Environmental Law; 4. Understand the origins, nature, ethics and functions of International Environmental Law;

C2

At the end of this course students will be able to: 5. Know the sources (including principles and norms) of
International Environmental Law; 6. Know the subjects and major general institutions in International
Environmental Law; 7. Know the implementation, enforcement and monitoring measures in International
Environmental Law; 8. Have a broad understanding and knowledge of the various International Environmental
Law regimes; 9. Understand progressive developments in International Environmental Law.

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

W2

Students understand the various International
Environmental Law regimes

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
EST_K1_W09,
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

zaliczenie na ocenę

Students understand the key concepts and main
issues of Environmental Law, both on global and
regional levels.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
EST_K1_W09,
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

zaliczenie na ocenę

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Students have an understanding of the
implementation, enforcement and monitoring
measures in International Environmental Law and its
progressive developments.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Students are ready to conduct research under
supervision, as well as present and report, clearly and
comprehensively, both orally and in written form
knowledge concerning questions of European Studies
so that overall, students are able to formulate
research questions, understand academic literature,
collect and analyse data, critically reﬂect on research
ﬁndings and weave this into the scientiﬁc-academic
presentation of their own research results.

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

K2

Students are ready to reﬂect on the role of Europe in
the world, by being equipped to grasp the complex
multi-dimensional historical and contemporary
relations between Europe and other countries,
societies and regions and/or continents.

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

40

Przygotowanie prac pisemnych

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Introduction: Nature, History & Scope of Global Environmental Law

W1, W2, U1, K1, K2

2.

2. International Environmental Law

W1, W2, U1, K1, K2

3.

3. Regional Environmental Law

W1, W2, U1, K1, K2

4.

4. Biodiversity

W1, W2, U1, K1, K2

5.

5. International Law of Freshwater Resources

W1, W2, U1, K1, K2

6.

6. Law of the Sea & the Marine Environment

W1, W2, U1, K1, K2

7.

7. Climate Change

W1, W2, U1, K1, K2

8.

8. Pollution, Waste & Hazardous Substances

W1, W2, U1, K1, K2

9.

9. Responsibility & Liability in International Environmental Law

W1, W2, U1, K1, K2

10.

10. Human Rights & the Environment

W1, W2, U1, K1, K2

11.

11. Future Outlook

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Class participation (prerequisite). The ﬁnal grade is composed from:
written assignment and a ﬁnal take-home exam
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Modern European State Formation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.13C0.5cd426783676e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji
Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Przekazanie studentom wiedzy na temat kształtowania się nowoczesnych form państwowych w Europie
od początku epoki nowożytnej, po wiek XX.

G2

Discussion of the ideas concerning state formation, in particular in and trhough the writings of political
philosophers.

G3

Discussion of factors, which inﬂuence the changes of the form of power, of borders and peoples' reactions to
them.

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 poznaje i rozumie teorie, ogólne podstawy,
metodologię i terminologię ogólną i szczegółową
z zakresu dziedzin historii, nauki o państwie prawa
i mechanizmach jego funkcjonowania w kontekście
historycznym. Student poznaje i rozumie zasady
funkcjonowania systemów i instytucji
charakterystycznych dla europejskich organizacji,
w tym w szczególności dla Unii Europejskiej oraz jej
państw członkowskich, jak i poszczególnych państw
kontynentu w kontekście historycznym. Student
poznaje i rozumie doktryny i ideologie determinujące
rozwój państw i społeczeństw w Europie, zarówno
w kontekście historycznym, politycznym i społecznym.

EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

EST_K1_U02,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student poznaje metody analizy stosunków
panujących w systemach państwowych; umie
zastosować metodologię do oceny i badania
konkretnych ustrojów politycznych w różnych
kontekstach historycznych i geograﬁcznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student zostaje przygotowany do aplikacji swojej
wiedzy w sposób etyczny, zgodny ze standardami
naukowymi i moralnymi, bez uprzedzeń.
Przygotowywany jest to dzielenia się umiejętnościami
z otoczeniem.

EST_K1_K02, EST_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

40

Przygotowanie prac pisemnych

90

przygotowanie prezentacji multimedialnej

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

The reason of state or the reason of citizens? Building of strong ‘national’ states in
W1, U1, K1
Western Europe (France, England) in the 16th and 17th centuries.

2.

An isolated phenomenon. The political system in the Polish-Lithuanian
Commonwealth – Nobles’ Democracy.

W1, U1, K1

3.

The good Father-Monarch? Enlightened Absolutism in Europe.

W1, U1, K1

4.

The world turned upside down. The French Revolution – its impact on the
understanding of the functions of the state.

W1, U1, K1

5.

The ﬁrst bureaucrat of modern Europe. Napoleon and his input into modern state
formation.

W1, U1, K1

6.

9.Attempts to revitalize the Ancien Regime. The return of “normality” at the
Congress in Vienna.
Movements towards united national states in 19th century Europe. Risorgimento
in Italy – uniﬁcation of Italian states. Uniﬁcation of Germany – the role of economy
versus the role of politics. From a federation of states to a federal state.

W1, U1, K1

7.

The national question in 19th/20th century Europe I. National awakening in 19th
century in Central Europe. Changes in Austrian Empire after 1867. Forming of new
states in the Balkans in the 19th century. The national question in 19th/20th
century Europe II. Forming of National States after 1918.

W1, U1, K1

8.

Modern dictatorships. Totalitarian states in 20th century Europe. Soviet Union –
ﬁrst socialist/communist state in the world. Fascism, Nazism and Stalinism in
Europe.

W1, U1, K1

9.

The welfare state of workers and peasants. The forming of Communist regimes in
Central Europe after World War II, 1944-48.
“Peoples’ Democracies” in CE in the years 1948-1989.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, prezentacja

wykonanie prezentacji; napisanie trzech prac pisemnych na
zadany temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Theory of Protest Movements in Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.13C0.621dcc109eb52.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji
Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

- zrozumieć i wyjaśnić znaczenie takich pojęć, jak: ruch społeczny, protest, europeizacja, Europa, rola kultury
i tożsamości w mobilizacji społecznej, emocje i formy protestów w Europie, działania ruchów społecznych
na poziomie państw narodowych i ponadnarodowym;

C2

- rozumieć i wyjaśniać teorie protestu i ruchów społecznych wywodzące się z europejskiej myśli społecznej i/lub
odnoszące się do Europy;

C3

- wykazać się dogłębną wiedzą na temat współczesnych debat w dziedzinie mobilizacji społecznej w Europie;

C4

- odnieść teorie społeczne do przykładów ruchów społecznych i analizować je przez ich pryzmat.

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

znaczenie takich pojęć, jak: ruch społeczny, protest,
europeizacja, Europa, rola kultury i tożsamości
w mobilizacji społecznej, emocje i formy protestów
w Europie, działania ruchów społecznych na poziomie
państw narodowych i ponadnarodowym;

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06

egzamin ustny, esej

W2

teorie protestu i ruchów społecznych wywodzące się
z europejskiej myśli społecznej i/lub odnoszące się
do Europy;

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W06

egzamin ustny, esej

W3

współczesne debaty w dziedzinie mobilizacji
społecznej w Europie

EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06

egzamin ustny, esej

egzamin ustny, esej

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odnieść teorie społeczne do przykładów ruchów
społecznych i analizować je przez ich pryzmat

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07

U2

samodzielnie przedstawiać argumenty w debatach
na temat roli ruchów społecznych w demokracjach
europejskich

EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do pracy grupowej, brania udziału w dyskusjach,
przedstawiania perspektyw teoretycznych i wyników
badań empirycznych w grupie

EST_K1_K02, EST_K1_K03 egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

40

przeprowadzenie badań literaturowych

30

uczestnictwo w egzaminie

1

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
161

ECTS
6.0
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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.

Zajęcia wprowadzające:
1. Problematyzowanie pojęcia Europy przez pryzmat ruchów protestu;
2. Ruchy społeczne w Europie - genealogia i aktualne debaty.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

Idee i teorie:
3. Europejskie teorie ruchów społecznych (np. teorie klasyczne, paradygmat
nowych ruchów społecznych, krytyka postkolonialna);
4. Kultura i tożsamość w konstruowaniu ruchów w Europie;
5. Formy i emocje protestów w Europie.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Współczesne światy protestu i wizje przyszłości.
6. Europa od dołu - przegląd ruchów społecznych w państwach narodowych;
7. Europa od dołu - przegląd ruchów społecznych na poziomie
ponadnarodowym;
8. Kontrola i kryminalizacja protestów we współczesnych demokracjach
europejskich - zarządzanie ruchami społecznymi w neoliberalizmie;
9. Eurosceptycyzm i protesty;
10. Wyobrażone przyszłości dla Europy - wizje zmian.

3.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, burza mózgów, seminarium, metoda projektów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin ustny, egzamin pisemny (esej) 70% egzaminu będzie miało
formę pisemną (esej), 30% będzie odnosiło się do formy ustnej egzamin ustny, esej
dyskusja nad nadesłanym esejem (każdy student otrzyma krótką
recenzję przed egzaminem ustnym)
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Animal Studies - An Introduction
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.13C0.604b3abdd75d2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, 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

Having completed the course, the student will have general knowledge basic concepts, intuitions and theories
that build up contemporary animal studies. He/she will know basic texts of the discipline and will be able to seek
further information if necessary. Additionally, the student will enrich his/her reading and discussion skills. He/she
will be able to apply animal studies approaches in everyday life and in his/her work.

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

The student understands terminology and
conceptuality of animal studies.

EST_K1_W05

esej

W2

The student possesses knowledge about the history of
European human-animal relations.

EST_K1_W10

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The student can critically assess texts of culture
through the prism of animal studies.

EST_K1_U09

esej

U2

The student commands AS-related vocabulary and
conceptuality in English.

EST_K1_U10

esej

EST_K1_K04

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

The student understands ethical dilemmas
commented in the ﬁeld of AS.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

60

przygotowanie do zajęć

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Who are animals? What are animal studies?
The transformation in the perception of animals in Western culture of the 20th century. The emergence of animal
studies. Cross-disciplinary character. Methods and approaches. Animal studies v. animality studies, posthumanism
and critical animal studies.
Text for discussion: Kari Weil, Thinking animals: Why animal studies now?, Franz Kafka, A Report to an Academy

2. Human and non-human animals in the Western tradition
Position of animals in Western thinking. Anthropocentrism. Concepts of conscience and reason. Division of animals.
Spectres of “brutality”. Non-human animality as a space of exception. Non-human animals as things and property.
Non-human animals as pets.
Texts for discussion: selected readings from Plato, Aristotle, Thomas Aquinus, René Descartes, Immanuel Kant,
G.W.F. Hegel, Heidegger

3. Animal liberation
Animal liberation movement. Perception of “specieism”. Ethics of human and non-human relations. Criticism of
non-human animals’ exploitation.
Text for discussion: Peter Singer, Animal Liberation

4. Vegetarianism and VeganismHistory of vegetarianism and veganism. Vegetarianism in various cultures and
religions. Philosophical and ethical discussions about vegetarianism and veganism.
Texts for discussion: selected readings on the history of vegetarianism

5. Jacques Derrida and animal studies (I): how are we animals?
Deconstruction of the human and non-human relationship. Non-human animals and language. Self-deﬁnition of
humanity. Ethics of eating animals. “Us” as animals.
Text for discussion: Jacques Derrida, The Animal that Therefore I Am (More to Follow)
W1, W2, U1, U2, K1

1.
6. Jacques Derrida and animal studies (II): animals in politics
Humans, non-human animals and politics. Sovereignty v. animality. What political space do animals inhabit?
Text for discussion: Jacques Derrida, The Beast and the Sovereign

7. Animal studies and literature
Human portrayal of animals. Speaking for animals / can animals speak for themselves?
Text for discussion: John M. Coetzee, The Lives of Animals, Elizabeth Costello; Michel Faber, Under the Skin

8. Animals in the social ﬁeld
Does nature has to be an object? Participation of non-human animals in human society. Do they need and can they
have a spokesperson?
Text for discussion: Will Kymlicka, Sue Donaldson, Zoopolis

9. Animals and law
How do norms apply to non-human animals? Natural law v. positive law. Protection of non-human animals.
Text for discussion: laws concerning protection of non-human animals

10. Animals and art
Non-human animals in art. Human as animals in art. Art by non-human animals: boundaries. Copyright issues.

11. Animals in theology and postsecular thought
Position of non-human animals in various religions. Anthropocentrism of Western theology. Souls and salvation of
animals in Judaism and Christianity. Buddhist universality? Humans as animals after the death of God. Postsecular
community of human and non-human animals.
Text for discussion: Giorgio Agamben, The Open. Man and Animal

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
In order to pass the participants need to submit an essay on a subject
from the area of animal studies. The essay needs to have at least 7 pages
of standard format. It should be written in English (in academic language)
and include footnotes and bibliography. It may be also submitted in the
student's native language (provided it is Polish, French, German, Italian,
Portuguese, Spanish or Russian), but in this case the ﬁnal note will be
automatically reduced by one grade. Admissibility condition: active
participation in classes. Max. 2 classes may be missed and every student
needs to take part in discussion.
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European Solidarity in the Process of Political and Society Integration. A
Philosophical Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.13C0.604f05f1ac4f6.22

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
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, 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 prowadzonych zajęć jest ukazanie idei solidarności i jej wpływu na proces integracji Europejskiej.
Przedstawienie, dlaczego doświadczenie solidarności ma ważne znaczenie dla procesu integracji.

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

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie
naukowe, stosowaną terminologię oraz metodologię
badań a także metody analizy i interpretacji zjawiska
solidarności i integracji europejskiej.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W10

egzamin ustny,
prezentacja

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U09

prezentacja

EST_K1_K01, EST_K1_K02

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny,
analizy i syntezy a także twórczej interpretacji
wybranych zjawisk kultury, w szczególności zasady
solidarności i integracji, potraﬁ komunikować się
na tematy specjalistyczne oraz prowadzić debatę
na tematy związane z kontynentem europejskim, jego
miejscem i rolą we współczesnej polityce, gospodarce,
przy wykorzystaniu terminologii naukowej dotyczącej
zasady solidarności i integracji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do wypełniania społecznych
zobowiązań oraz organizowania działań na rzecz
środowiska społecznego i interesu publicznego
obszaru europejskiego, regionalnego lub lokalnego,
lub z nimi powiązanego, jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści i uznaje znaczenie wiedzy
i nauki – właściwych dla kierunku studiów w rozwiązywaniu problemów społecznych,
politycznych i ekonomicznych związanych
bezpośrednio lub pośrednio z Europą - w wymiarze
międzynarodowym, regionalnym czy lokalnym, jest
gotów do myślenia i działania w sposób twórczy
i przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę i umiejętności
nabyte w czasie kursu dotyczącą działania zasady
solidarności oraz procesu integracji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie referatu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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
Konwersatorium składa się z części teoretycznej oraz praktycznej analizy tekstu

1. W części teoretycznej poruszane będą dwa główne problemy:
Pierwszy, w którym poruszany jest problem solidarności w tradycji ﬁlozoﬁcznej.
Ruch solidarności w odróżnieniu od rewolucji francuskiej odrzuca dialektyczny
charakter relacji, w której kluczową rolę odgrywa przeciwnik i koncentruje się na
relacji, dla której ważnym jest „bycie dla kogoś” i „bycie z kimś”. Ruch społeczny
ugruntowany był bowiem nie tyle na oczekiwaniach ekonomicznych, co na
prawach człowieka. Twórcy solidarności dostrzegają konieczność porzucenia
dialektyki istniejącej w myśli Marksa, której podstawą była eliminacja wroga,
dlatego koncentrują się na otwartości na drugiego człowieka. Dotyczy to także
pracy, którą rozumie Tischner jako rodzaj dialogu społecznego. Doświadczenie
solidarności w Europie Środkowej wpłynęło poważnie na proces solidaryzowania
W1, U1, K1
się społeczeństwa, ale także państw, co wpłynęło na proces integracji Europy.
Druga, dotyczy integracji europejskiej, w której fundamentalne znaczenie odgrywa
równość wobec praw i obowiązków. Chcemy pokazać, że proces integracji domaga
się pogłębionej reﬂeksji nad doświadczeniem solidarności i jej praktycznego
zastosowania.

1.

2. W części praktycznej będą analizowane dzieła przedstawiają zasadę
solidarności: dzieła Maksa Schelera, a także fragment Osoby i czynu, w którym
Karola Wojtyły przedstawia problem Przedstawienie alienacji oraz partycypacji.
Powstanie doświadczenia solidarności na gruncie kultury judeochrześcijańskiej
(Św. Paweł, Buber, Rosenzweig i Levinas, Tischner). Interpretacja angielskiego
przekładu na język angielski Etyki solidarności. Analiza dokumentów EU
ukazujących proces integracji w Europie i konieczność skoncentrowania się na
zagadnieniach aksjologicznych. Skoncentrowanie się na zagrożeniach i
perspektywach na przyszłość integracji europejskiej.

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywna obecność na zajęciach
jak również udział w dyskusji panelowej kończącej kurs oraz
egzamin ustny, prezentacja
przygotowanie referatu. Kurs kończy się egzaminem w formie
ustnej.
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HerStory: women’s rights and feminist movements in the diﬀerent
countries of the European Union
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.13C0.605470d7b295d.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 3, 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 zna historię ruchów feministycznych w różnych krajach oraz historię walki o prawa kobiet.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna historię ruchów feministycznych i ich
konsekwencje we współczesnym świecie.

EST_K1_W10

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie ocenić wagę i wpływ
ruchów feministycznych na społeczeństwo.

EST_K1_U02

esej, prezentacja

EST_K1_K02

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny ruchów
feministycznych.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

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.

Podczas kursu omówione zostaną zagadnienia związane z historią ruchów
feministycznych w Europie w XIX i XX wieku, koncepcją "tradycyjnej roli kobiety w
społeczeństwie, głównymi aktami prawnymi i strategią Unii Europejskiej w
odniesieniu do równości w różnych aspektach życia społecznego, ze szczególnym
uwzględnieniem następujących tematów: rynek pracy, równość płac, proces
podejmowania decyzji ekonomicznych i politycznych, przemoc, polityka
antydyskryminacyjna, edukacja, równość w pracy i społeczeństwie. Dodatkowo
podczas kursu zostaną poddane analizie współczesne problemy z jakimi mierzą
się kobiety w nowoczesnych europejskich społeczeństwach oraz metody jakimi
walczą o swoje prawa.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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International Conﬂicts in Europe and Beyond
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.13C0.604dd1da91b94.22

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 3, 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 kursu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi teoriami, koncepcjami I podejściami
używanymi w studiach nad konﬂiktem. Kurs zawiera sesje dotyczące teoretycznych i praktycznych zagadnień
z zakresu studiów nad konﬂiktem, oraz analizę wybranych studiów przypadku.

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

Podstawowa wiedza na temat statusu studiów nad
konﬂiktem w dziedzinie nauk politycznych i jej
powiązań z innymi dyscyplinami w zakresie
przedmiotowej i metodologicznej.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W10

zaliczenie

W2

Znajomość podstawowych teorii studiów nad
konﬂiktem oraz dobrze uporządkowana wiedza o jej
aktorach, rozwoju i procesach zachodzących podczas
konﬂiktów międzynarodowych.

EST_K1_W03,
EST_K1_W05

zaliczenie

W3

Wiedza na temat wybranych studiów przypadku I ich
znaczenia dla zrozumienia różnych, współczesnych
konﬂiktów zbrojnych.

EST_K1_W07

zaliczenie

U1

Student potraﬁ wskazać procesy społeczno-polityczne
istotne dla zrozumienia współczesnego konﬂiktu
zbrojnego.

EST_K1_U01,
EST_K1_U06,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

esej, prezentacja

U2

Student potraﬁ przeanalizować studium przypadku
z obszaru konﬂiktów międzynarodowych, wskazać
głównych aktorów, mechanizmy, skutki

EST_K1_U01,
EST_K1_U10

esej, prezentacja

U3

Student potraﬁ zidentyﬁkować i użyć przyswojonych
teorii i koncepcji w prostym zadaniu z zakresu analizy
konﬂiktu.

EST_K1_U01,
EST_K1_U04,
EST_K1_U06

esej, prezentacja

EST_K1_K02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w zróżnicowanej
i wielokulturowej grupie w celu ukończenia projektu
grupowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie eseju

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

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.

Podczas wykładów każdy z problemów zostanie przedstawiony przez
prowadzącego. Podczas seminariów wybrane zagadnienia zostaną omówione w
sposób interaktywny. Ponadto każda sesja będzie dotyczyła zakresu konkretnego
problemu w oparciu o analizę tekstu, o którego przeczytanie zostali poproszeni
studenci, po czym nastąpi dyskusja. Wybrane sesje mogą mieć formę
rozszerzonej lekcji online. Sesje początkowe skupią się na teoriach i koncepcjach
wykorzystywanych w badaniach konﬂiktu, a także na problemie
multidyscyplinarności tej dziedziny. Studenci zapoznają się również z zestawem
narzędzi do analizy konﬂiktów. Podczas kolejnych sesji omówione zostaną takie
zagadnienia, jak rola etniczności, pamięci, tożsamości i zasobów w konﬂikcie
międzynarodowym. Wreszcie, do dokładniejszej analizy zostanie wybranych kilka
studiów przypadku.

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci podzieleni na grupy będą mieć za zadanie analizę
wybranego konﬂiktu w oparciu o narzędzia analityczna
przedstawione podczas wykładu. Rezultatem będzie prezentacja
multimedialna oraz esej zaliczeniowy. Od studentów oczekuje się
aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Obecność jest obowiązkowa.
Brak obecności na więcej niż 50% zajęć spowoduje niezaliczenie
kursu. 2. Studenci, mający więcej niż 2 nieobecności, będą musieli
je uzupełnić poprzez zadanie pisemne przypisane przez
prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Interpretation of heritage
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.13C0.604dc56746bfa.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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
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
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Introducing students to the main techniques and methods of heritage interpretation

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

current paradigms of museology and its main
dillemma

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W05

projekt
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W2

principles of heritage interpretation in museums and
other heritage sites

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student is able to conduct meaningful interpretive
process of a small scale exhibition or a site

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03

projekt

U2

student is able to participate in debates about
heritage and museums

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student is ready to communicate his/her ideas during
meetings and interact by giving constructive feedback

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
projekt
EST_K1_K03, EST_K1_K04

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

projektowanie

10

przygotowanie opisu i interpretacji okazów

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

15

analiza problemu

30

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.

Historia muzeów, zmiany w paradygmacie dziedzictwa.

W1, W2

2.

Basic methodology of heritage interpretation.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Workshop in museum interpretation

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy

229 / 437

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
active presence in the classes, defending own project

Wymagania wstępne i dodatkowe
none

Sylabusy
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Introduction to Foreign Policy and Diplomacy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.13C0.5cd5592603897.22

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 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem kursu jest zaznajomienie studentów z tematyką dotyczącą polityki zagranicznej i dyplomacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Podstawowa wiedza na temat statusu polityki
zagranicznej i dyplomacji w dziedzinie nauk
politycznych i jej powiązań z innymi dyscyplinami
w zakresie przedmiotowej i metodologicznej.

EST_K1_W02

projekt
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W2

Znajomość podstawowych teorii polityki zagranicznej
i dyplomacji oraz dobrze uporządkowana wiedza o jej
aktorach, rozwoju i procesach.

EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04

projekt

W3

Podstawowa znajomość terminologii dotyczącej
polityki zagranicznej i dyplomacji.

EST_K1_W02

projekt

W4

Znajomość podstaw i zakresu polityki zagranicznej UE
oraz jej wpływu na rolę i status UE w systemie
stosunków międzynarodowych

EST_K1_W03,
EST_K1_W05

projekt

U1

Student potraﬁ wskazać procesy społeczno-polityczne
istotne dla zrozumienia polityki zagranicznej
i dyplomacji

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U06

prezentacja, zaliczenie

U2

Student potraﬁ przeanalizować studium przypadku
z obszaru polityki zagranicznej i dyplomacji, wskazać
głównych aktorów, mechanizmy, skutki

EST_K1_U01,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

prezentacja, zaliczenie

U3

Student potraﬁ zidentyﬁkować i zastosować strategie
komunikacyjne charakterystyczne dla dyplomacji
współczesnej

EST_K1_U09

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do tworzenia rekomendacji
politycznych w polityce zagranicznej i dyplomacji
na podstawie uzyskanej wiedzy i przeanalizowanych
studiach przypadku

EST_K1_K02, EST_K1_K03 prezentacja, zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

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

232 / 437

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami,
podejściami i metodami stosowanymi w dziedzinie polityki zagranicznej i
dyplomacji. Kurs obejmie sesje dotyczące analizy polityki zagranicznej - aktorów,
procesów i dziedzin, w których prowadzona jest polityka zagraniczna, historii
dyplomacji, nowoczesnej dyplomacji jako narzędzia polityki zagranicznej,
dyplomacji kulturalnej, komunikacji dyplomatycznej oraz serii studiów przypadku
w polityce zagranicznej .

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Od studentów oczekuje się aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Obecność jest obowiązkowa. Brak obecności na więcej niż 50% zajęć
spowoduje niezaliczenie kursu. 2. Studenci, mający więcej niż 2
nieobecności, będą musieli je uzupełnić poprzez zadanie pisemne
przypisane przez prowadzącego (2000 słów, w tym przypisy i
bibliograﬁa). 3. Studenci powinni czytać materiały przypisane do
każdej sesji. Podczas semestru prowadzący może zdecydować się na
przeprowadzenie krótkiego testu / quizu w celu sprawdzenia
znajomości materiałów. Studenci będą mieć za zadanie analizę
wybranego studium przypadku z zakresu polityki zagranicznej w
oparciu o narzędzia analityczne przedstawione podczas
konwersatorium. Rezultatem będzie prezentacja multimedialna oraz
esej zaliczeniowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na przynajmniej 50% zajęć jest niezbędna do zaliczenia kursu

Sylabusy
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Key Concepts in Contemporary Security Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.13C0.5cd55925052f3.22

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 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przybliżenie studentom kluczowych paradygmatów teoretycznych wykorzystywanych
w badaniach nad bezpieczeństwem. Kurs ma na celu dostarczyć studentom wskazówek analitycznych i narzędzi
do badania bezpieczeństwa w różnych kontekstach politycznych, umożliwić im głębsze zrozumienie i ocenę
wpływu dyskursów i praktyk bezpieczeństwa na współczesne społeczeństwa w wymiarze społecznym jak
i politycznym.

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 rozumie wielowymiarowość i złożoność
zagadnienia bezpieczeństwa w ujęciu tradycyjnym jak
i krytycznym oraz miejsce dyscypliny nauki
o bezpieczeństwie w systemie nauk społecznych

EST_K1_W01,
EST_K1_W02

prezentacja, zaliczenie

W2

zna i rozumie podstawowe teorie i koncepcje związane
z implementacją polityk bezpieczeństwem
na poziomie międzynarodowym, regionalnym,
wewnętrznym, jak i lokalnym

EST_K1_W10

prezentacja, zaliczenie

W3

zna i rozumie podstawowe mechanizmy regulujące
funkcjonowanie instytucji politycznych i społecznych
w kontekście szeroko rozumianych systemów
bezpieczeństwa

EST_K1_W03,
EST_K1_W05

prezentacja, zaliczenie

U1

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i przeprowadzić
krytyczną analizę tekstów naukowych i dokumentów
ramowych dotyczących zagadnień związanych
z badaniami bezpieczeństwa

EST_K1_U01

prezentacja, zaliczenie

U2

potraﬁ przygotować i wygłosić ustną prezentację
na temat kluczowych pojęć i zagadnień związanych
z badaniami nad bezpieczeństwem na podstawie
indywidualnej pracy lub pracy w grupie

EST_K1_U02,
EST_K1_U04

prezentacja

U3

potraﬁ przeprowadzić analizę zjawisk i procesów
społeczno-politycznych oraz oraz wskazać
na zależności między nimi wykorzystując ramy
teoretyczne analityczne właściwe dla studiów nad
bezpieczeństwem

EST_K1_U03,
EST_K1_U05,
EST_K1_U09

prezentacja, zaliczenie

EST_K1_K02

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do wykorzystania krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy z zakresu studiów nad
bezpieczeństwem i nauk o polityce, uznając jej
znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

40

uczestnictwo w egzaminie

2

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

40

e-wykład

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
152

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treść kursu obejmuje: przegląd głównych tradycyjnych i krytycznych teorii
stosowanych w badaniach nad bezpieczeństwem; dyskusję na temat
zmieniających się paradygmatów w badaniach nad bezpieczeństwem
(poszerzanie i pogłębianie bezpieczeństwa); analizę konwencjonalnych i
niekonwencjonalnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa.

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać: 1) zaliczenie z modułów online
2) zaliczenie z prezentacji 3) pozytywną ocenę z egzaminu końcowego
Studenci mają obowiązek zapoznać się z obowiązkowymi tekstami
prezentacja, zaliczenie przed rozpoczęciem każdych zajęć. Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa. Egzamin stanowi 100% oceny końcowej. Dodatkowe
punkty mogą zostać przyznane za aktywność i wysoką jakość
prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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On Virtue in Politics. Past, Present, Future
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.13C0.604dccde9d65a.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
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The aim of the course is to familiarize students with selected issues of political philosophy in the context of its
relationship to the issue of virtue (excellence).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

has ordered and extended knowledge of terminology
used in the humanities and social sciences

EST_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

has the ability to read with comprehension and
critically analyze texts pertinent to European studies
and have the ability to compare them to texts
presenting diﬀerent views on the subject, confront
them and draw his or her own conclusions

EST_K1_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

EST_K1_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

is aware of the level of his or her own knowledge and
skills, understands the need for long-life learning in
terms of professional and personal development, can
determine the directions of his or her own professional
and personal development

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

35

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie eseju

40

konsultacje

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

A series of lectures on the theoretical and practical meaning of virtue in politics.
It will begin with careful analysis of the very concept of „virtue”, which has lost
much of its original meaning. And this original meaning, known at least since the
times of ancient Greece, is or might be politically important. For the Greeks,
(fulﬁlled) virtue was a excellence of human existence, a certain state or condition
we are obliged to achieve. And it was obvious to them that teaching and
practising such a virtue should be the highest end of political life. In the course, I
am going to demonstrate that modern politics rejects this goal more or less
consciously, maintaining that virtue is irrelevant or even dangerous (at least
potentially) to public matters

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin ustny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
The condition for admission to the exam is a positive
grade of a obligatory essay.
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Politics and Society in the Balkans
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.13C0.5cd559262ce5e.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 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main aim of the course is to analyse contemporary Balkan politics and society. During the course major
aspects of the contemporary political and social developments in South-Eastern Europe will be discussed,
including current political landscape, main political and social challenges as well as relations in the region and
between the Balkan states, European Union and the wider world. The course will cover case studies of the
Western Balkan countries: Croatia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Bosnia, Albania and Macedonia, as well as
Bulgaria. This is a crash course, that could be a prerequisite for those who wish to study the region in more
details or in comparative perspective.

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

The student will get the knowledge about the Balkan
countries and their sociopolitical systems

EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05

egzamin pisemny

W2

Understands how the process of European
Enlargement functions regarding the Western Balkan
states

EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07

egzamin pisemny

U1

EST_K1_U06,
The student is able to critically read the assigned texts
EST_K1_U08,
and prepare a presentation
EST_K1_U09

egzamin pisemny

U2

The student is able to organise work in a group and
outside the classroom and present the outcome in the
form of multimedia presentation

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

critical and independent thinking, analysing social and
political issues in South-Eastern Europe

EST_K1_K02, EST_K1_K03 egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

History of Balkans, Case studies: Croatia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Bosnia,
Albania, Macedonia, Bulgaria

W1, W2, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja, obecność
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Socio-political Dimensions of International Migrations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.13C0.621dcc123fa3f.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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Kurs ma na celu przekazanie studentom wiedzy i zrozumienia współczesnych migracji zagranicznych, ich
przepływy, przyczyny i konsekwencje, rodzaje i trajektorie. Studenci zostaną zapoznani z ogólnymi teoriami
migracji (socjologiczne i ekonomiczne) oraz zarys historii przepływów migracyjnych z Europejskiej
perspektywiczny. Tło teoretyczne zostanie następnie wykorzystane do analizy współczesnych przepływów
migracyjnych, z naciskiem na aspekty socjologiczne (indywidualne motywacje, rekonstrukcja tożsamości,
spójność społeczna, nierówności i porządek), a także szersze implikacje polityczne (polityka imigracyjna i
integracyjna, zarządzanie różnorodnością).

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 ogólne teorie migracji, ogólne
podstawy teoretyczne badań migracyjnych,
poszczególne metodologię badań migracyjnych
wywodzące się z różnych dyscyplin (np socjologia,
psychologia społeczna, antropologia, politologia),
terminologię ogólną i szczegółową w ramach badań
nad migracjami.

EST_K1_W02

zaliczenie pisemne, esej

W2

Student zna i rozumie interdyscyplinarność nauk nad
migracjami oraz ich powiązań, w szczególności
pomiędzy naukami politycznymi, prawem, historią i
socjologią, z uwzględnieniem ekonomii.

EST_K1_W10

zaliczenie pisemne, esej

EST_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt

EST_K1_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować procesy migracyjne oraz
ich wpływy, zarówno na poziomie polityk
poszczególnych państw UE oraz na poziomie UE, jak i
procesy społeczne wynikające z nasilenia globalnych
ruchów migracyjnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznego podejścia do
posiadanej wiedzy na temat procesów migracyjnych,
oparte na statystykach, analizę polityk krajowych
i Unijnych, oraz poznawczą wiedzę na temat zmian
społecznych w poszczególnych społeczeństwach
Europy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

rozwiązywanie zadań

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
6.0

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 studiów nad migracjami, interdyscyplinarność, metody badań
-krótka historia przepływów migracyjnych (Europejskie przepływy w XIX wieku migracje do miast; migracje transkontynentalne; migracje w XX wieku;
różnorodność migracji w XXI wieku)
- wprowadzenie do teorii migracji (ekonomiczne, socjologiczne), aplikacje teorii do
rzeczywistości, analiza przypadku
- zagadnienia na poziomie mikro - sieci społeczne, kapitał społeczny,
podmiotowość, przemiany tożsamości, liminialność
- zagadnienia na poziomie makro - kultury migracji, nierówności społeczne,
globalny system kapitalistyczny, środowisko, zmiany klimatyczne
- zagadnienia socjologiczne, politologiczne: obywatelstwo, prawa, polityki
migracyjne oraz integracyjne, dyrektywy UE, standardy międzynarodowe, rola
międzynarodowych instytucji oraz NGOs.
- współczesne zagadnienia związane z migracjami: mobilność jako nowa
normalność, zarządzanie migracjami, państwo opiekuńcze, trans-narodowość,
różnorodność, populizm, uprzedzenia.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, projekt,
esej

Esej (40% oceny): studenci mają napisać esej (około 2500 słów)
Egzamin pisemny (40% oceny): studenci piszą egzamin
końcowy. Praca na zajęciach, zaliczenia pracy
grupowej/domowej (20% oceny): student ma być obecny na
zajęciach i się do nich przygotować, brać udział w dyskusjach,
pracować w zespole.
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The European Convention on Human Rights
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.13C0.604b43699a4ec.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 prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course has an introductory, yet comprehensive character. It aims to provide students with basic knowledge
on the Convention, its control system and case law of the ECtHR. Having completed the course, the student will
be able to apply the Convention to various areas of social life and to read ECtHR’s judgments.

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

has extended, ordered knowledge about the various
sub-disciplines of European Studies (law, political
science, economics, history, society and culture) in
addition to deepened knowledge of his or her chosen
sub-discipline.

EST_K1_W02,
EST_K1_W03

egzamin pisemny

W2

has extended knowledge about international public
law, European Union law as well as that of the Council
of Europe, including human rights law.

EST_K1_W03

egzamin pisemny

U1

has enhanced research skills which include
formulating and analyzing research problems,
choosing appropriate research methods and
techniques, presenting and disseminating the results
of research which allows to resolve problems in the
ﬁeld of European Studies

EST_K1_U02,
EST_K1_U03

egzamin pisemny

U2

is capable of critical analysis, evaluation and synthesis
of new and complex ideas

EST_K1_U06

egzamin pisemny

EST_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

can apply his or her knowledge and understanding in
occupational contexts

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza aktów normatywnych

30

analiza orzecznictwa

30

przygotowanie do egzaminu

60

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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I. Introduction and general information.

1.

Signiﬁcance of the ECHR. Historical context: origins of the Convention, its
preparation, adoption, and coming into force. The ECHR as an international
W1, W2, U1, U2, K1
agreement compared with other human rights treaties. Preamble and basic
principles of the ECHR. Its structure and additional protocols. Law of the ECHR and
its constitutionalisation. Evolution of the ECHR law, Protocol No. 11 and the
Interlaken Process.
II. System of the ECHR.
Legal character of the Convention. Accession to the ECHR. Reservations and
interpretative declarations. Withdrawal from the ECHR. The ECHR as customary
law. Art. 1 ECHR: the notion of jurisdiction. Positive obligations of states. Position
of the ECHR in domestic legal orders.
Interpretation of the Convention. The purpose and object of the ECHR. The
principle of eﬀective human rights protection. The ECHR as a “living instrument”:
dynamic interpretation. Autonomous concepts in ECtHR’s case law. Margin of
appreciation. Absolute rights. Limitative clauses.

2.

ECHR control mechanism. Evolution of Strasbourg control mechanisms.
Composition and functioning of the ECtHR. Individual applications. Inter-state
applications. Conditions of admissibility of applications.

W1, W2, U1, U2, K1

Jurisdiction of the ECtHR. Personal jurisdiction: the scope of states’ responsibility,
the notion of a victim. Material jurisdiction. Temporal jurisdiction: the concept of
continuous violation. Territorial jurisdiction: extraterritorial application of the
ECHR. Derogations of rights and freedoms in special circumstances.
Proceedings before the ECtHR. Role, structure and character of ECtHR’s rulings.
Case law databases. Execution of judgments. Advisory opinions.
The ECHR and the European Union. The Convention in Community / EU law.
Cooperation between the ECtHR and the CJEU. Indirect responsibility of the EU for
violating the ECHR. The accession of the EU to the ECHR.

Sylabusy
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III. Material content of the ECHR as interpreted by the European Court of Human
Rights.
Art. 2, Protocols 6 and 13. Protection of life. Material and procedural obligations of
states. Death penalty. Euthanasia and abortion. Use of force by the state.
Protection of life and healthcare.
Art. 3. Prohibition of torture, inhuman or degradating treatment or punishment.
The notions of torture and inhuman or degradating treatment. Responsibility for
prisoners. Deportation and extradition under ECHR protection.
Art. 4. Prohibition of slavery and forced labour. The notions of forced and
compulsory labour, acceptable exceptions.
Art. 5. The right to personal freedom and security. Deprivation of liberty,
detention, arrest. Legal measures and compensation.
Art. 6, 13. Right to a fair trial. Right to an eﬀective legal remedy. Procedural
guarantees, presumption of innocence. Reasonable length of proceedings.
Art. 7. Non-retroactivity in criminal law. Nullum crimen sine lege. Nulla poena sine
lege.
Art. 8. Protection of family and private life. The notions of family life and private
life. Protection of domicile.

3.

W1, W2, U1, U2, K1

Art. 9. Freedom of thought, conscience and religion. Admissible exceptions,
limitative clauses.
Art. 10. Freedom of speech. Rights of journalists. Situation of politicians and public
functionaries.
Art. 14, Protocol No. 12. Prohibition of discrimination.
Art. 1, Prot. No. 1. Protection of property. The notion of property, scope of
protection. Conditions of expropriation.
Art. 2, Prot. No. 1. Right to education. Freedom of conscience and upbringing
against state intervention into the content of education.
Art. 3, Prot. No. 1. Right to free elections. The notion of a legislative body.
Principles of free election.
Art. 2-4, Prot. No. 4, Art. 1, Prot. No. 7. Freedom of movement. Principles of
extradition. Procedural guarantees.
Art. 2-4, Prot. No. 7. Guarantees in criminal law.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Written exam consisting of two parts: I. multiple choice test concerning
the material from lectures (no additional materials are allowed during this
part), II. case analysis concerning a judgment of the ECtHR.
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Animal Studies - An Introduction
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.13C0.604b3abdd75d2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Filozoﬁa
Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, 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

Having completed the course, the student will have general knowledge basic concepts, intuitions and theories
that build up contemporary animal studies. He/she will know basic texts of the discipline and will be able to seek
further information if necessary. Additionally, the student will enrich his/her reading and discussion skills. He/she
will be able to apply animal studies approaches in everyday life and in his/her work.

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

The student understands terminology and
conceptuality of animal studies.

EST_K1_W02

esej

W2

The student possesses knowledge about the history of
European human-animal relations.

EST_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The student can critically assess texts of culture
through the prism of animal studies.

EST_K1_U09

esej

U2

The student commands AS-related vocabulary and
conceptuality in English.

EST_K1_U10

esej

EST_K1_K04

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

The student understands ethical dilemmas
commented in the ﬁeld of AS.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie eseju

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Who are animals? What are animal studies?
The transformation in the perception of animals in Western culture of the 20th century. The emergence of animal
studies. Cross-disciplinary character. Methods and approaches. Animal studies v. animality studies, posthumanism
and critical animal studies.
Text for discussion: Kari Weil, Thinking animals: Why animal studies now?, Franz Kafka, A Report to an Academy

2. Human and non-human animals in the Western tradition
Position of animals in Western thinking. Anthropocentrism. Concepts of conscience and reason. Division of animals.
Spectres of “brutality”. Non-human animality as a space of exception. Non-human animals as things and property.
Non-human animals as pets.
Texts for discussion: selected readings from Plato, Aristotle, Thomas Aquinus, René Descartes, Immanuel Kant,
G.W.F. Hegel, Heidegger

3. Animal liberation
Animal liberation movement. Perception of “specieism”. Ethics of human and non-human relations. Criticism of
non-human animals’ exploitation.
Text for discussion: Peter Singer, Animal Liberation

4. Vegetarianism and VeganismHistory of vegetarianism and veganism. Vegetarianism in various cultures and
religions. Philosophical and ethical discussions about vegetarianism and veganism.
Texts for discussion: selected readings on the history of vegetarianism

5. Jacques Derrida and animal studies (I): how are we animals?
Deconstruction of the human and non-human relationship. Non-human animals and language. Self-deﬁnition of
humanity. Ethics of eating animals. “Us” as animals.
Text for discussion: Jacques Derrida, The Animal that Therefore I Am (More to Follow)
W1, W2, U1, U2, K1

1.
6. Jacques Derrida and animal studies (II): animals in politics
Humans, non-human animals and politics. Sovereignty v. animality. What political space do animals inhabit?
Text for discussion: Jacques Derrida, The Beast and the Sovereign

7. Animal studies and literature
Human portrayal of animals. Speaking for animals / can animals speak for themselves?
Text for discussion: John M. Coetzee, The Lives of Animals, Elizabeth Costello; Michel Faber, Under the Skin

8. Animals in the social ﬁeld
Does nature has to be an object? Participation of non-human animals in human society. Do they need and can they
have a spokesperson?
Text for discussion: Will Kymlicka, Sue Donaldson, Zoopolis

9. Animals and law
How do norms apply to non-human animals? Natural law v. positive law. Protection of non-human animals.
Text for discussion: laws concerning protection of non-human animals

10. Animals and art
Non-human animals in art. Human as animals in art. Art by non-human animals: boundaries. Copyright issues.

11. Animals in theology and postsecular thought
Position of non-human animals in various religions. Anthropocentrism of Western theology. Souls and salvation of
animals in Judaism and Christianity. Buddhist universality? Humans as animals after the death of God. Postsecular
community of human and non-human animals.
Text for discussion: Giorgio Agamben, The Open. Man and Animal

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
In order to pass the participants need to submit an essay on a subject
from the area of animal studies. The essay needs to have at least 7 pages
of standard format. It should be written in English (in academic language)
and include footnotes and bibliography. It may be also submitted in the
student's native language (provided it is Polish, French, German, Italian,
Portuguese, Spanish or Russian), but in this case the ﬁnal note will be
automatically reduced by one grade. Admissibility condition: active
participation in classes. Max. 2 classes may be missed and every student
needs to take part in discussion.
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European Solidarity in the Process of Political and Society Integration. A
Philosophical Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.13C0.604f05f1ac4f6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, 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 prowadzonych zajęć jest ukazanie idei solidarności i jej wpływu na proces integracji Europejskiej.
Przedstawienie, dlaczego doświadczenie solidarności ma ważne znaczenie dla procesu integracji.

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

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie
naukowe, stosowaną terminologię oraz metodologię
badań a także metody analizy i interpretacji zjawiska
solidarności i integracji europejskiej.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W10

egzamin ustny,
prezentacja

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U09

prezentacja

EST_K1_K01, EST_K1_K02

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny,
analizy i syntezy a także twórczej interpretacji
wybranych zjawisk kultury, w szczególności zasady
solidarności i integracji, potraﬁ komunikować się
na tematy specjalistyczne oraz prowadzić debatę
na tematy związane z kontynentem europejskim, jego
miejscem i rolą we współczesnej polityce, gospodarce,
przy wykorzystaniu terminologii naukowej dotyczącej
zasady solidarności i integracji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do wypełniania społecznych
zobowiązań oraz organizowania działań na rzecz
środowiska społecznego i interesu publicznego
obszaru europejskiego, regionalnego lub lokalnego,
lub z nimi powiązanego, jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści i uznaje znaczenie wiedzy
i nauki – właściwych dla kierunku studiów w rozwiązywaniu problemów społecznych,
politycznych i ekonomicznych związanych
bezpośrednio lub pośrednio z Europą - w wymiarze
międzynarodowym, regionalnym czy lokalnym, jest
gotów do myślenia i działania w sposób twórczy
i przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę i umiejętności
nabyte w czasie kursu dotyczącą działania zasady
solidarności oraz procesu integracji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie referatu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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
Konwersatorium składa się z części teoretycznej oraz praktycznej analizy tekstu:
1. W części teoretycznej poruszane będą dwa główne problemy:
Pierwszy, w którym poruszany jest problem solidarności w tradycji ﬁlozoﬁcznej.
Ruch solidarności w odróżnieniu od rewolucji francuskiej odrzuca dialektyczny
charakter relacji, w której kluczową rolę odgrywa przeciwnik i koncentruje się na
relacji, dla której ważnym jest „bycie dla kogoś” i „bycie z kimś”. Ruch społeczny
ugruntowany był bowiem nie tyle na oczekiwaniach ekonomicznych, co na
prawach człowieka. Twórcy solidarności dostrzegają konieczność porzucenia
dialektyki istniejącej w myśli Marksa, której podstawą była eliminacja wroga,
dlatego koncentrują się na otwartości na drugiego człowieka. Dotyczy to także
pracy, którą rozumie Tischner jako rodzaj dialogu społecznego. Doświadczenie
solidarności w Europie Środkowej wpłynęło poważnie na proces solidaryzowania
się społeczeństwa, ale także państw, co wpłynęło na proces integracji
Europy. Druga, dotyczy integracji europejskiej, w której fundamentalne znaczenie
odgrywa równość wobec praw i obowiązków. Chcemy pokazać, że proces
integracji domaga się pogłębionej reﬂeksji nad doświadczeniem solidarności i jej
praktycznego zastosowania.
2. W części praktycznej będą analizowane dzieła przedstawiają zasadę
solidarności: dzieła Maksa Schelera, a także fragment Osoby i czynu, w którym
Karola Wojtyły przedstawia problem Przedstawienie alienacji oraz partycypacji.
Powstanie doświadczenia solidarności na gruncie kultury judeochrześcijańskiej
(Św. Paweł, Buber, Rosenzweig i Levinas, Tischner). Interpretacja angielskiego
przekładu na język angielski Etyki solidarności. Analiza dokumentów EU
ukazujących proces integracji w Europie i konieczność skoncentrowania się na
zagadnieniach aksjologicznych. Skoncentrowanie się na zagrożeniach i
perspektywach na przyszłość integracji europejskiej.

1.

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywna obecność na zajęciach
jak również udział w dyskusji panelowej kończącej kurs oraz
egzamin ustny, prezentacja
przygotowanie referatu. Kurs kończy się egzaminem w formie
ustnej.
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HerStory: women’s rights and feminist movements in the diﬀerent
countries of the European Union
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.13C0.605470d7b295d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji
Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, 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 zna historię ruchów feministycznych w różnych krajach oraz historię walki o prawa kobiet.

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 historię ruchów feministycznych i ich
konsekwencje we współczesnym świecie.

EST_K1_W10

esej, prezentacja

EST_K1_U02

esej, prezentacja

EST_K1_K02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie ocenić wagę i wpływ
ruchów feministycznych na społeczeństwo.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny ruchów
feministycznych.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

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.

Podczas kursu omówione zostaną zagadnienia związane z historią ruchów
feministycznych w Europie w XIX i XX wieku, koncepcją "tradycyjnej roli kobiety w
społeczeństwie, głównymi aktami prawnymi i strategią Unii Europejskiej w
odniesieniu do równości w różnych aspektach życia społecznego, ze szczególnym
uwzględnieniem następujących tematów: rynek pracy, równość płac, proces
podejmowania decyzji ekonomicznych i politycznych, przemoc, polityka
antydyskryminacyjna, edukacja, równość w pracy i społeczeństwie. Dodatkowo
podczas kursu zostaną poddane analizie współczesne problemy z jakimi mierzą
się kobiety w nowoczesnych europejskich społeczeństwach oraz metody jakimi
walczą o swoje prawa.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

258 / 437

konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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International Conﬂicts in Europe and Beyond
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.13C0.604dd1da91b94.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
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 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 kursu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi teoriami, koncepcjami I podejściami
używanymi w studiach nad konﬂiktem. Kurs zawiera sesje dotyczące teoretycznych i praktycznych zagadnień
z zakresu studiów nad konﬂiktem, oraz analizę wybranych studiów przypadku.

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

Podstawowa wiedza na temat statusu studiów nad
konﬂiktem w dziedzinie nauk politycznych i jej
powiązań z innymi dyscyplinami w zakresie
przedmiotowej i metodologicznej.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W10

zaliczenie

W2

Znajomość podstawowych teorii studiów nad
konﬂiktem oraz dobrze uporządkowana wiedza o jej
aktorach, rozwoju i procesach zachodzących podczas
konﬂiktów międzynarodowych.

EST_K1_W03,
EST_K1_W05

zaliczenie

W3

Wiedza na temat wybranych studiów przypadku I ich
znaczenia dla zrozumienia różnych, współczesnych
konﬂiktów zbrojnych.

EST_K1_W07

zaliczenie

U1

Student potraﬁ wskazać procesy społeczno-polityczne
istotne dla zrozumienia współczesnego konﬂiktu
zbrojnego.

EST_K1_U01,
EST_K1_U06,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

esej, prezentacja

U2

Student potraﬁ przeanalizować studium przypadku
z obszaru konﬂiktów międzynarodowych, wskazać
głównych aktorów, mechanizmy, skutki

EST_K1_U01,
EST_K1_U10

esej, prezentacja

U3

Student potraﬁ zidentyﬁkować i użyć przyswojonych
teorii i koncepcji w prostym zadaniu z zakresu analizy
konﬂiktu.

EST_K1_U01,
EST_K1_U04,
EST_K1_U06

esej, prezentacja

EST_K1_K02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w zróżnicowanej
i wielokulturowej grupie w celu ukończenia projektu
grupowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie eseju

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

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.

Podczas wykładów każdy z problemów zostanie przedstawiony przez
prowadzącego. Podczas seminariów wybrane zagadnienia zostaną omówione w
sposób interaktywny. Ponadto każda sesja będzie dotyczyła zakresu konkretnego
problemu w oparciu o analizę tekstu, o którego przeczytanie zostali poproszeni
studenci, po czym nastąpi dyskusja. Wybrane sesje mogą mieć formę
rozszerzonej lekcji online. Sesje początkowe skupią się na teoriach i koncepcjach
wykorzystywanych w badaniach konﬂiktu, a także na problemie
multidyscyplinarności tej dziedziny. Studenci zapoznają się również z zestawem
narzędzi do analizy konﬂiktów. Podczas kolejnych sesji omówione zostaną takie
zagadnienia, jak rola etniczności, pamięci, tożsamości i zasobów w konﬂikcie
międzynarodowym. Wreszcie, do dokładniejszej analizy zostanie wybranych kilka
studiów przypadku.

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci podzieleni na grupy będą mieć za zadanie analizę
wybranego konﬂiktu w oparciu o narzędzia analityczna
przedstawione podczas wykładu. Rezultatem będzie prezentacja
multimedialna oraz esej zaliczeniowy. Od studentów oczekuje się
aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Obecność jest obowiązkowa.
Brak obecności na więcej niż 50% zajęć spowoduje niezaliczenie
kursu. 2. Studenci, mający więcej niż 2 nieobecności, będą musieli
je uzupełnić poprzez zadanie pisemne przypisane przez
prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Interpretation of heritage
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.13C0.604dc56746bfa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
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
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Introducing students to the main techniques and methods of heritage interpretation

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

current paradigms of museology and its main
dillemma

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06

projekt

principles of heritage interpretation in museums and
other heritage sites

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student is able to conduct meaningful interpretive
process of a small scale exhibition or a site

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03

projekt

U2

student is able to participate in debates about
heritage and museums

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student is ready to communicate his/her ideas during
meetings and interact by giving constructive feedback

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
projekt
EST_K1_K03, EST_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

projektowanie

10

przygotowanie opisu i interpretacji okazów

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

15

analiza problemu

30

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.

History of museums. Changes in the paradigms of museology.

W1, W2

Sylabusy
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2.

Basic methodology of heritage interpretation.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Workshop in museum interpretation

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
active presence in the classes, defending own project

Wymagania wstępne i dodatkowe
none

Sylabusy
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Introduction to Foreign Policy and Diplomacy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.13C0.5cd5592603897.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
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 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem kursu jest zaznajomienie studentów z tematyką dotyczącą polityki zagranicznej i dyplomacji

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

Podstawowa wiedza na temat statusu polityki
zagranicznej i dyplomacji w dziedzinie nauk
politycznych i jej powiązań z innymi dyscyplinami
w zakresie przedmiotowej i metodologicznej.

EST_K1_W02

projekt

W2

Znajomość podstawowych teorii polityki zagranicznej
i dyplomacji oraz dobrze uporządkowana wiedza o jej
aktorach, rozwoju i procesach.

EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04

projekt

W3

Podstawowa znajomość terminologii dotyczącej
polityki zagranicznej i dyplomacji.

EST_K1_W02

projekt

W4

Znajomość podstaw i zakresu polityki zagranicznej UE
oraz jej wpływu na rolę i status UE w systemie
stosunków międzynarodowych

EST_K1_W03,
EST_K1_W05

projekt

U1

Student potraﬁ wskazać procesy społeczno-polityczne
istotne dla zrozumienia polityki zagranicznej
i dyplomacji

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U06

prezentacja, zaliczenie

U2

Student potraﬁ przeanalizować studium przypadku
z obszaru polityki zagranicznej i dyplomacji, wskazać
głównych aktorów, mechanizmy, skutki

EST_K1_U01,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

prezentacja, zaliczenie

U3

Student potraﬁ zidentyﬁkować i zastosować strategie
komunikacyjne charakterystyczne dla dyplomacji
współczesnej

EST_K1_U09

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do tworzenia rekomendacji
politycznych w polityce zagranicznej i dyplomacji
na podstawie uzyskanej wiedzy i przeanalizowanych
studiach przypadku

EST_K1_K02, EST_K1_K03 prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami,
podejściami i metodami stosowanymi w dziedzinie polityki zagranicznej i
dyplomacji. Kurs obejmie sesje dotyczące analizy polityki zagranicznej - aktorów,
procesów i dziedzin, w których prowadzona jest polityka zagraniczna, historii
dyplomacji, nowoczesnej dyplomacji jako narzędzia polityki zagranicznej,
dyplomacji kulturalnej, komunikacji dyplomatycznej oraz serii studiów przypadku
w polityce zagranicznej .

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Od studentów oczekuje się aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Obecność jest obowiązkowa. Brak obecności na więcej niż 50% zajęć
spowoduje niezaliczenie kursu. 2. Studenci, mający więcej niż 2
nieobecności, będą musieli je uzupełnić poprzez zadanie pisemne
przypisane przez prowadzącego (2000 słów, w tym przypisy i
bibliograﬁa). 3. Studenci powinni czytać materiały przypisane do
każdej sesji. Podczas semestru prowadzący może zdecydować się na
przeprowadzenie krótkiego testu / quizu w celu sprawdzenia
znajomości materiałów. Studenci będą mieć za zadanie analizę
wybranego studium przypadku z zakresu polityki zagranicznej w
oparciu o narzędzia analityczne przedstawione podczas
konwersatorium. Rezultatem będzie prezentacja multimedialna oraz
esej zaliczeniowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na przynajmniej 50% zajęć jest niezbędna do zaliczenia kursu

Sylabusy
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Key Concepts in Contemporary Security Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.13C0.5cd55925052f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
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 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przybliżenie studentom kluczowych paradygmatów teoretycznych wykorzystywanych
w badaniach nad bezpieczeństwem. Kurs ma na celu dostarczyć studentom wskazówek analitycznych i narzędzi
do badania bezpieczeństwa w różnych kontekstach politycznych, umożliwić im głębsze zrozumienie i ocenę
wpływu dyskursów i praktyk bezpieczeństwa na współczesne społeczeństwa w wymiarze społecznym jak
i politycznym.

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 rozumie wielowymiarowość i złożoność
zagadnienia bezpieczeństwa w ujęciu tradycyjnym jak
i krytycznym oraz miejsce dyscypliny nauki
o bezpieczeństwie w systemie nauk społecznych

EST_K1_W01,
EST_K1_W02

prezentacja, zaliczenie

W2

zna i rozumie podstawowe teorie i koncepcje związane
z implementacją polityk bezpieczeństwem
na poziomie międzynarodowym, regionalnym,
wewnętrznym, jak i lokalnym

EST_K1_W10

prezentacja, zaliczenie

W3

zna i rozumie podstawowe mechanizmy regulujące
funkcjonowanie instytucji politycznych i społecznych
w kontekście szeroko rozumianych systemów
bezpieczeństwa

EST_K1_W03,
EST_K1_W05

prezentacja, zaliczenie

U1

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i przeprowadzić
krytyczną analizę tekstów naukowych i dokumentów
ramowych dotyczących zagadnień związanych
z badaniami bezpieczeństwa

EST_K1_U01

prezentacja, zaliczenie

U2

potraﬁ przygotować i wygłosić ustną prezentację
na temat kluczowych pojęć i zagadnień związanych
z badaniami nad bezpieczeństwem na podstawie
indywidualnej pracy lub pracy w grupie

EST_K1_U02,
EST_K1_U04

prezentacja

U3

potraﬁ przeprowadzić analizę zjawisk i procesów
społeczno-politycznych oraz oraz wskazać
na zależności między nimi wykorzystując ramy
teoretyczne analityczne właściwe dla studiów nad
bezpieczeństwem

EST_K1_U03,
EST_K1_U05,
EST_K1_U09

prezentacja, zaliczenie

EST_K1_K02

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do wykorzystania krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy z zakresu studiów nad
bezpieczeństwem i nauk o polityce, uznając jej
znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

e-wykład

5

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

40

przygotowanie do zajęć

45

Sylabusy

270 / 437

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
152

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treść kursu obejmuje: przegląd głównych tradycyjnych i krytycznych teorii
stosowanych w badaniach nad bezpieczeństwem; dyskusję na temat
zmieniających się paradygmatów w badaniach nad bezpieczeństwem
(poszerzanie i pogłębianie bezpieczeństwa); analizę konwencjonalnych i
niekonwencjonalnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa.

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać: 1) zaliczenie z modułów online
2) zaliczenie z prezentacji 3) pozytywną ocenę z egzaminu końcowego
Studenci mają obowiązek zapoznać się z obowiązkowymi tekstami
prezentacja, zaliczenie przed rozpoczęciem każdych zajęć. Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa. Egzamin stanowi 100% oceny końcowej. Dodatkowe
punkty mogą zostać przyznane za aktywność i wysoką jakość
prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

271 / 437

On Virtue in Politics. Past, Present, Future
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.13C0.604dccde9d65a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The aim of the course is to familiarize students with selected issues of political philosophy in the context of its
relationship to the issue of virtue (excellence).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

has ordered and extended knowledge of terminology
used in the humanities and social sciences

EST_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

has the ability to read with comprehension and
critically analyze texts pertinent to European studies
and have the ability to compare them to texts
presenting diﬀerent views on the subject, confront
them and draw his or her own conclusions

EST_K1_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

EST_K1_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

is aware of the level of his or her own knowledge and
skills, understands the need for long-life learning in
terms of professional and personal development, can
determine the directions of his or her own professional
and personal development

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

35

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie eseju

40

konsultacje

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

A series of lectures on the theoretical and practical meaning of virtue in politics.
It will begin with careful analysis of the very concept of „virtue”, which has lost
much of its original meaning. And this original meaning, known at least since the
times of ancient Greece, is or might be politically important. For the Greeks,
(fulﬁlled) virtue was a excellence of human existence, a certain state or condition
we are obliged to achieve. And it was obvious to them that teaching and
practising such a virtue should be the highest end of political life. In the course, I
am going to demonstrate that modern politics rejects this goal more or less
consciously, maintaining that virtue is irrelevant or even dangerous (at least
potentially) to public matters

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin ustny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
The condition for admission to the exam is a positive
grade of a obligatory essay.
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Politics and Society in the Balkans
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.13C0.5cd559262ce5e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
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 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main aim of the course is to analyse contemporary Balkan politics and society. During the course major
aspects of the contemporary political and social developments in South-Eastern Europe will be discussed,
including current political landscape, main political and social challenges as well as relations in the region and
between the Balkan states, European Union and the wider world. The course will cover case studies of the
Western Balkan countries: Croatia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Bosnia, Albania and Macedonia, as well as
Bulgaria. This is a crash course, that could be a prerequisite for those who wish to study the region in more
details or in comparative perspective.

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

The student will get the knowledge about the Balkan
countries and their sociopolitical systems

EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05

egzamin pisemny

W2

Understands how the process of European
Enlargement functions regarding the Western Balkan
states

EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05

egzamin pisemny

U1

EST_K1_U06,
The student is able to critically read the assigned texts
EST_K1_U08,
and prepare a presentation
EST_K1_U09

egzamin pisemny

U2

The student is able to organise work in a group and
outside the classroom and present the outcome in the
form of multimedia presentation

EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

critical thinking and analyses of the socio-political
issues in the South-Eastern Europe

EST_K1_K02, EST_K1_K03 egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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History of Balkans, Case studies: Croatia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Bosnia,
Albania, Macedonia, Bulgaria

1.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja, obecność
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Socio-political Dimensions of International Migrations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.13C0.621dcc123fa3f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu przekazanie studentom wiedzy i zrozumienia współczesnych migracji zagranicznych, ich
przepływy, przyczyny i konsekwencje, rodzaje i trajektorie. Studenci zostaną zapoznani z ogólnymi teoriami
migracji (socjologiczne i ekonomiczne) oraz zarys historii przepływów migracyjnych z Europejskiej
perspektywiczny. Tło teoretyczne zostanie następnie wykorzystane do analizy współczesnych przepływów
migracyjnych, z naciskiem na aspekty socjologiczne (indywidualne motywacje, rekonstrukcja tożsamości,
spójność społeczna, nierówności i porządek), a także szersze implikacje polityczne (polityka imigracyjna
i integracyjna, zarządzanie różnorodnością).

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 ogólne teorie migracji, ogólne
podstawy teoretyczne badań migracyjnych,
poszczególne metodologię badań migracyjnych
wywodzące się z różnych dyscyplin (np socjologia,
psychologia społeczna, antropologia, politologia),
terminologię ogólną i szczegółową w ramach badań
nad migracjami.

EST_K1_W02

zaliczenie pisemne, esej

W2

Student zna i rozumie interdyscyplinarność nauk nad
migracjami oraz ich powiązań, w szczególności
pomiędzy naukami politycznymi, prawem, historią
i socjologią, z uwzględnieniem ekonomii.

EST_K1_W10

zaliczenie pisemne, esej

EST_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt

EST_K1_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować procesy migracyjne oraz
ich wpływy, zarówno na poziomie polityk
poszczególnych państw UE oraz na poziomie UE, jak
i procesy społeczne wynikające z nasilenia globalnych
ruchów migracyjnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy na temat procesów
migracyjnych, oparte na statystykach, analizę polityk
krajowych i Unijnych, oraz poznawczą wiedzę
na temat zmian społecznych w poszczególnych
społeczeństwach Europy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

rozwiązywanie zadań

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
6.0

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
-wprowadzenie do studiów nad migracjami, interdyscyplinarność, metody badań
-krótka historia przepływów migracyjnych (Europejskie przepływy w XIX wieku migracje do miast; migracje transkontynentalne; migracje w XX wieku;
różnorodność migracji w XXI wieku)
- wprowadzenie do teorii migracji (ekonomiczne, socjologiczne), aplikacje teorii do
rzeczywistości, analiza przypadku
- zagadnienia na poziomie mikro - sieci społeczne, kapitał społeczny,
podmiotowość, przemiany tożsamości, liminialność

1.

W1, W2, U1, K1

- zagadnienia na poziomie makro - kultury migracji, nierówności społeczne,
globalny system kapitalistyczny, środowisko, zmiany klimatyczne
- zagadnienia socjologiczne, politologiczne: obywatelstwo, prawa, polityki
migracyjne oraz integracyjne, dyrektywy UE, standardy międzynarodowe, rola
międzynarodowych instytucji oraz NGOs.
- współczesne zagadnienia związane z migracjami: mobilność jako nowa
normalność, zarządzanie migracjami, państwo opiekuńcze, trans-narodowość,
różnorodność, populizm, uprzedzenia.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, projekt,
esej

Esej (40% oceny): studenci mają napisać esej (około 2500 słów)
Egzamin pisemny (40% oceny): studenci piszą egzamin
końcowy. Praca na zajęciach, zaliczenia pracy
grupowej/domowej (20% oceny): student ma być obecny na
zajęciach i się do nich przygotować, brać udział w dyskusjach,
pracować w zespole.
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The European Convention on Human Rights
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.13C0.604b43699a4ec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course has an introductory, yet comprehensive character. It aims to provide students with basic knowledge
on the Convention, its control system and case law of the ECtHR. Having completed the course, the student will
be able to apply the Convention to various areas of social life and to read ECtHR’s judgments.

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

has extended, ordered knowledge about the various
sub-disciplines of European Studies (law, political
science, economics, history, society and culture) in
addition to deepened knowledge of his or her chosen
sub-discipline.

EST_K1_W02

egzamin pisemny

W2

has extended knowledge about international public
law, European Union law as well as that of the Council
of Europe, including human rights law.

EST_K1_W03

egzamin pisemny

U1

has enhanced research skills which include
formulating and analyzing research problems,
choosing appropriate research methods and
techniques, presenting and disseminating the results
of research which allows to resolve problems in the
ﬁeld of European Studies

EST_K1_U02

egzamin pisemny

U2

is capable of critical analysis, evaluation and synthesis
of new and complex ideas

EST_K1_U01

egzamin pisemny

EST_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

can apply his or her knowledge and understanding in
occupational contexts

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza aktów normatywnych

30

analiza orzecznictwa

30

przygotowanie do egzaminu

60

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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I. Introduction and general information.

1.

Signiﬁcance of the ECHR. Historical context: origins of the Convention, its
preparation, adoption, and coming into force. The ECHR as an international
W1, W2, U1, U2, K1
agreement compared with other human rights treaties. Preamble and basic
principles of the ECHR. Its structure and additional protocols. Law of the ECHR and
its constitutionalisation. Evolution of the ECHR law, Protocol No. 11 and the
Interlaken Process.
II. System of the ECHR.
Legal character of the Convention. Accession to the ECHR. Reservations and
interpretative declarations. Withdrawal from the ECHR. The ECHR as customary
law. Art. 1 ECHR: the notion of jurisdiction. Positive obligations of states. Position
of the ECHR in domestic legal orders.
Interpretation of the Convention. The purpose and object of the ECHR. The
principle of eﬀective human rights protection. The ECHR as a “living instrument”:
dynamic interpretation. Autonomous concepts in ECtHR’s case law. Margin of
appreciation. Absolute rights. Limitative clauses.

2.

ECHR control mechanism. Evolution of Strasbourg control mechanisms.
Composition and functioning of the ECtHR. Individual applications. Inter-state
applications. Conditions of admissibility of applications.

W1, W2, U1, U2, K1

Jurisdiction of the ECtHR. Personal jurisdiction: the scope of states’ responsibility,
the notion of a victim. Material jurisdiction. Temporal jurisdiction: the concept of
continuous violation. Territorial jurisdiction: extraterritorial application of the
ECHR. Derogations of rights and freedoms in special circumstances.
Proceedings before the ECtHR. Role, structure and character of ECtHR’s rulings.
Case law databases. Execution of judgments. Advisory opinions.
The ECHR and the European Union. The Convention in Community / EU law.
Cooperation between the ECtHR and the CJEU. Indirect responsibility of the EU for
violating the ECHR. The accession of the EU to the ECHR.

Sylabusy
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III. Material content of the ECHR as interpreted by the European Court of Human
Rights.
Art. 2, Protocols 6 and 13. Protection of life. Material and procedural obligations of
states. Death penalty. Euthanasia and abortion. Use of force by the state.
Protection of life and healthcare.
Art. 3. Prohibition of torture, inhuman or degradating treatment or punishment.
The notions of torture and inhuman or degradating treatment. Responsibility for
prisoners. Deportation and extradition under ECHR protection.
Art. 4. Prohibition of slavery and forced labour. The notions of forced and
compulsory labour, acceptable exceptions.
Art. 5. The right to personal freedom and security. Deprivation of liberty,
detention, arrest. Legal measures and compensation.
Art. 6, 13. Right to a fair trial. Right to an eﬀective legal remedy. Procedural
guarantees, presumption of innocence. Reasonable length of proceedings.
Art. 7. Non-retroactivity in criminal law. Nullum crimen sine lege. Nulla poena sine
lege.
Art. 8. Protection of family and private life. The notions of family life and private
life. Protection of domicile.

3.

W1, W2, U1, U2, K1

Art. 9. Freedom of thought, conscience and religion. Admissible exceptions,
limitative clauses.
Art. 10. Freedom of speech. Rights of journalists. Situation of politicians and public
functionaries.
Art. 14, Protocol No. 12. Prohibition of discrimination.
Art. 1, Prot. No. 1. Protection of property. The notion of property, scope of
protection. Conditions of expropriation.
Art. 2, Prot. No. 1. Right to education. Freedom of conscience and upbringing
against state intervention into the content of education.
Art. 3, Prot. No. 1. Right to free elections. The notion of a legislative body.
Principles of free election.
Art. 2-4, Prot. No. 4, Art. 1, Prot. No. 7. Freedom of movement. Principles of
extradition. Procedural guarantees.
Art. 2-4, Prot. No. 7. Guarantees in criminal law.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Written exam consisting of two parts: I. multiple choice test concerning
the material from lectures (no additional materials are allowed during this
part), II. case analysis concerning a judgment of the ECtHR.
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European Societies in Times of Accelerated Change - Technology,
Digitalisation and New Media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.1280.621dcc11649c2.22

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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Students will have multidisciplinary knowledge on the fundamental aspects and values of the European Union
and European integration as well as of European states and societies, which allows students to grasp the multidimensional issues, interests and ideas that are necessary to understand Europe as a political, economic, cultural
and societal process in past and present times.

G2

Students will have developed a large set of transversal skills which students need to master in their future
domestic and international work environments, so that they are equipped to use organizational, inter-cultural
communication, language and information skills, when confronted with the challenges of daily professional
practice. Being immersed in a multi-disciplinary, multi- multilingual and multi-cultural study environment at
diﬀerent universities allows all students to sharpen their skills to combine intra-European mobility with their
study-related workload in a structured and eﬀective manner on a daily basis; to understand and communicate
issues from and across diﬀerent cultural, European and international perspectives; to process knowledge and
information in a timely, accurate, and eﬃcient way and to seek solutions with student peers across cultural and
linguistic boundaries throughout their studies.

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/ka wie i rozumie, jak media sieciowe wpłynęły
na zmianę praktyk komunikacyjnych
w społeczeństwach europejskich.

EST_K1_W09,
EST_K1_W10

projekt

W2

Student/ka zna i rozumie nowe formy kompetencji
kulturowych związanych z pojawieniem się mediów
sieciowych.

EST_K1_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ wskazać i wyjaśnić społecznie
i kulturowo konstruowaną naturę kultury
algorytmicznej.

EST_K1_U01,
EST_K1_U10

projekt

U2

Student/ka wykazuje umiejętność rozumienia
społecznych i kulturowych zmian zachodzących
w społeczeństwach europejskich w związku
z kapitalizmem cyfrowym.

EST_K1_U09,
EST_K1_U10

projekt

U3

Student/ka potraﬁ wskazać zmiany zachodzące
w sektorze kultury w związku z mediami cyfrowymi.

EST_K1_U10

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka jest gotowy/a do rozwijania kompetencji
niezbędnych w komunikacji w środowiskach
sieciowych.

EST_K1_K03

projekt

K2

Student/ka jest gotowy/a do komunikowania
w środowiskach sieciowych w sposób wspierający
równość, różnorodność i inkluzywność.

EST_K1_K04

projekt

K3

Student/ka jest gotowy/a do komunikacji
w środowiskach sieciowych w sposób nie
dyskryminujący i bez znamion mowy nienawiści.

EST_K1_K01

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowywanie projektów

50

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
180

ECTS
6.0
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Liczba godzin
40

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Kultura algorytmiczna

W1, U1, K1

2.

2. Aktywizm cyfrowy

W2, K2, K3

3.

3. Strategie komunikacyjne wernakularnej kultury cyfrowej

W1, U3, K2

4.

Formy kultury cyfrowej w europejskim sektorze kultury.

W1, U3, K1

5.

Kapitalizm platform.

W1, U2, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie własnego projektu badawczego (indywidualnego lub
grupowego)
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Methodology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.180.5cd559241d0a5.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The central goal of this course is to prepare students to design and conduct quantitative and qualitative research
by giving them both theoretical and practical knowledge.

C2

Another goal is to teach students a comprehensive and coherent approach to theoretical and methodological
knowledge in social sciences.

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 etapy projektowania badań naukowych.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02

zaliczenie, egzamin

W2

Student zna podstawowe metody i techniki badań
społecznych

EST_K1_W02,
EST_K1_W06

zaliczenie, egzamin

EST_K1_U01,
EST_K1_U02

zaliczenie, egzamin

EST_K1_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ stosować metody badań naukowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznego myślenia, pracy
zespołowej i ponoszenia odpowiedzialności
za powierzone zadania.

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

25

rozwiązywanie zadań problemowych

10

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie projektu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Główne podejścia metodologiczne w naukach społecznych

W1

2.

Cechy projektu badań

W1

3.

Podstawowe strategie badań i paradygmaty w naukach społecznych

W1, W2

4.

Teoria ugruntowana: cechy i możliwości stosowania

W1, W2, U1

5.

Analiza danych tekstowych: kodowanie, kategorie i rola notatek

W1, W2, U1

6.

Jakościowa analiza treści: cechy i procedury

W1, W2, U1

7.

Podejście etnograﬁczne: wywiady i obserwacja

W1, W2, U1

8.

Krytyczna analiza dyskursu: cechy i procedura

W1, W2, U1

Sylabusy
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9.

Analiza narracyjna: cechy i procedury

W1, W2, U1

10.

Podejście ilościowe: standaryzacja badań

W1, W2, U1

11.

Badania sondażowe: cechy i procedury

W1, W2, U1

12.

Ilościowa analiza zawartości - kwestionariusz i klucze kategoryzacyjne

W1, W2, U1

13.

Badania postaw i opinii - skale i techniki projekcyjne

W1, W2, U1

14.

Analiza danych: SPSS i MAXQDA

W2, U1

15.

Wymiar etyczny badań: badania z udziałem innych osób oraz danych osobowych

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, metoda projektów, analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie, egzamin Egzamin. Projekt grupowy. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
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Green Revolution(s) in Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.1280.621dcc1105cbd.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
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

At the end of this course students will be able to: 1. Understand the meaning of “environment” and key issues in
Environmental Law; 2. Grasp the meaning of Global Environmental Law; 3. Understand the role of Regional
Environmental Law; 4. Understand the origins, nature, ethics and functions of International Environmental Law;

C2

At the end of this course students will be able to: 5. Know the sources (including principles and norms) of
International Environmental Law; 6. Know the subjects and major general institutions in International
Environmental Law; 7. Know the implementation, enforcement and monitoring measures in International
Environmental Law; 8. Have a broad understanding and knowledge of the various International Environmental
Law regimes; 9. Understand progressive developments in International Environmental Law.

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

W2

Students understand the various International
Environmental Law regimes

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
EST_K1_W09,
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

zaliczenie na ocenę

Students understand the key concepts and main
issues of Environmental Law, both on global and
regional levels.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
EST_K1_W09,
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

zaliczenie na ocenę

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Students have an understanding of the
implementation, enforcement and monitoring
measures in International Environmental Law and its
progressive developments.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Students are ready to conduct research under
supervision, as well as present and report, clearly and
comprehensively, both orally and in written form
knowledge concerning questions of European Studies
so that overall, students are able to formulate
research questions, understand academic literature,
collect and analyse data, critically reﬂect on research
ﬁndings and weave this into the scientiﬁc-academic
presentation of their own research results.

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

K2

Students are ready to reﬂect on the role of Europe in
the world, by being equipped to grasp the complex
multi-dimensional historical and contemporary
relations between Europe and other countries,
societies and regions and/or continents.

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

40

Przygotowanie prac pisemnych

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Introduction: Nature, History & Scope of Global Environmental Law

W1, W2, U1, K1, K2

2.

2. International Environmental Law

W1, W2, U1, K1, K2

3.

3. Regional Environmental Law

W1, W2, U1, K1, K2

4.

4. Biodiversity

W1, W2, U1, K1, K2

5.

5. International Law of Freshwater Resources

W1, W2, U1, K1, K2

6.

6. Law of the Sea & the Marine Environment

W1, W2, U1, K1, K2

7.

7. Climate Change

W1, W2, U1, K1, K2

8.

8. Pollution, Waste & Hazardous Substances

W1, W2, U1, K1, K2

9.

9. Responsibility & Liability in International Environmental Law

W1, W2, U1, K1, K2

10.

10. Human Rights & the Environment

W1, W2, U1, K1, K2

11.

11. Future Outlook

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Class participation (prerequisite). The ﬁnal grade is composed from:
written assignment and a ﬁnal take-home exam

293 / 437

The 1989 in CEE: Transformation and Post-transformation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (regular BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCERS.1280.621dcc15c7348.22

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
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot ma za zadanie krytyczną reﬂeksję na temat zmian wynikających z upadku komunizmu w Europie
Środkowo-Wschodniej, okresu transformacji i post-transformacji, w perspektywie politycznej, społecznej
i kulturowej.

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 pozna wydarzenia prowadzące do przełomu
politycznego w latach 1989-1991 w Europie ŚrodkowoWschodniej, oraz konsekwencje tych wydarzeń.
Pogłębi wiedzę na temat okresu transformacji
ustrojowej, analizowanej z perspektywy różnych
państw regionu. Zapozna się z krytyczną reﬂeksją
na temat transformacji w regionie i konsekwencjami
zmian zachodzących w tym okresie.

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W07

zaliczenie na ocenę

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U06,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student nabędzie umiejętność krytycznej analizy
zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także
oceny ich przyczyn i konsekwencji. Studenci nauczą
się korzystać ze źródeł naukowych i odwoływać
do najnowszych badań naukowych związanych
z tematyką poruszaną w ramach zajęć.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studenci nabędą wiedzę i umiejętności pozwalające
na rzetelną analizę zjawisk polityczno-społecznych
mających miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej,
a także zostaną uwrażliwieni na manipulacje
historyczne i polityczne w tym zakresie.

EST_K1_K02, EST_K1_K04 zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie raportu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Historyczne tło wydarzeń prowadzących do upadku komunizmu w Europie
Środkowo-Wschodniej.

W1, U1, K1

2.

Analiza przypadków w regionie.

W1, U1, K1

3.

Upadek Związku Radzieckiego - przyczyny i konsekwencje.

W1, U1, K1

4.

Wymiar polityczny transformacji.

W1, U1, K1

5.

Wymiar społeczny transformacji.

W1, U1, K1

6.

Wymiar kulturowy transformacji.

W1, U1, K1

7.

Transformacja i integracja europejska w Europie Środkowo-Wschodniej.

W1, U1, K1

8.

Okres post-transformacji (?) w Europie Środkowo-Wschodniej.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt zaliczeniowy oraz raport.
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Comparative Politics in Europe - EU, Nation States and Beyond
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.1280.621dcc150e5ce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji
Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Students will have multidisciplinary knowledge on the fundamental aspects and values of the European Union
and European integration as well as of European states and societies, which allows students to grasp the multidimensional issues, interests and ideas that are necessary to understand Europe as a political, economic, cultural
and societal process in past and present times.

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

Students will be able to reﬂect on the role of Europe in
the world, not the least by being equipped to grasp
the complex multi-dimensional historical and
contemporary relations between Europe and other
countries, societies and regions and/or continents.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03

egzamin pisemny

W2

Students will gain multidisciplinary knowledge on the
EST_K1_W04,
fundamental aspects and values of the European
Union and European integration as well as of European EST_K1_W11
states and societies

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Students will acquire analytical skills to conduct
research under supervision, as well as present and
report, clearly and comprehensively, both orally and in
written form knowledge concerning questions of
European Studies so that overall, students are able to
formulate research questions, understand academic
literature, collect and analyse data, critically reﬂect on
research ﬁndings and weave this into the scientiﬁcacademic presentation of their own research results.

EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

critical analysys of European politics, societies and
cultures including knowledge about functioning of the
EU and national institutions

EST_K1_K01,
egzamin pisemny
EST_K1_K02, EST_K1_K03

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

40

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie eseju

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Course content:
1.The concept of the political system & introduction to Comparative Politics
2.Socio-political divisions in Europe
3.Political parties in Europe – east-west divide?
4.Political system of selected European countries in comparative perspective (CEE
case studies: Poland, Hungary, Czechia)
5.Political system of selected European countries in comparative perspective
(Western Europe: United Kingdom, France, Germany)
6. Political system of the European Union

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny,
seminarium, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, esej
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Illiberal Politics and Right Wing Populism in CEE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.1280.621dcc156acb1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji
Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The student will learn a multidisciplinary and multidimensional approach to the study of populism and illiberalism

C2

The student will be able to grasp diﬀerent concepts related to democracy, rule of law, party politics in the region
and in the EU. The student will be able to identify similarities and diﬀerences, as well as main challenges within
the European project.

C3

The student will acquire transversal skills, such as intercultural communication, oral and written expression,
appropriate use of academic terms and concepts, the use of clear and coherent structure and argumentation in
writing, ﬁnding and processing information in a timely, accurate and eﬃcient way.

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

Students know the deﬁnitions of populism and illiberal
politics, will be aware of the key academic
publications in this ﬁeld and understand the
theoretical underpinnings of the subject.

EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W05

egzamin pisemny

W2

Students will be able to identify diﬀerent
manifestations of right-wing populism in CEE, and
elaborate on their sources and consequences.

EST_K1_W03,
EST_K1_W04

egzamin pisemny

EST_K1_U01,
EST_K1_U03,
EST_K1_U08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Understand the regional context of CEE and place the
discussion on illiberal politics and populism in that
context.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

the student will acquire analytical skills to conduct
research under supervision, as well as present and
report, clearly and comprehensively, both orally and in EST_K1_K02, EST_K1_K03 egzamin pisemny
written form knowledge concerning questions of
European Studies

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie pracy semestralnej

40

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Course content:
Introduction to theoretical and conceptual framework for the study of populism.
Does “illiberal democracy” exist? Unpacking the concept and its political
ramiﬁcations.
Democratic backsliding and the illiberal turn – how is it diagnosed and measured?
Right-wing populism in CEE: background, regional diﬀerences, country cases
Right-wing populism and identity politics
Right-wing populism and ethnonationalism / nativism
Right-wing populism and the media
Right-wing populism and neo-traditionalism
Right-wing populism and religion
Right-wing populism in CEE in a European context

1.

W1, W2, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, prezentacja
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The 1989 in CEE: Transformation and Post-transformation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (regular BA
program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECRS.1280.621dcc15c7348.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot ma za zadanie krytyczną reﬂeksję na temat zmian wynikających z upadku komunizmu w Europie
Środkowo-Wschodniej, okresu transformacji i post-transformacji, w perspektywie politycznej, społecznej
i kulturowej.

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 pozna wydarzenia prowadzące do przełomu
politycznego w latach 1989-1991 w Europie ŚrodkowoWschodniej, oraz konsekwencje tych wydarzeń.
Pogłębi wiedzę na temat okresu transformacji
ustrojowej, analizowanej z perspektywy różnych
państw regionu. Zapozna się z krytyczną reﬂeksją
na temat transformacji w regionie i konsekwencjami
zmian zachodzących w tym okresie.

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W07

zaliczenie na ocenę

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U06,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student nabędzie umiejętność krytycznej analizy
zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także
oceny ich przyczyn i konsekwencji. Studenci nauczą
się korzystać ze źródeł naukowych i odwoływać
do najnowszych badań naukowych związanych
z tematyką poruszaną w ramach zajęć.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studenci nabędą wiedzę i umiejętności pozwalające
na rzetelną analizę zjawisk polityczno-społecznych
mających miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej,
a także zostaną uwrażliwieni na manipulacje
historyczne i polityczne w tym zakresie.

EST_K1_K02, EST_K1_K04 zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie raportu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Historyczne tło wydarzeń prowadzących do upadku komunizmu w Europie
Środkowo-Wschodniej.

W1, U1, K1

2.

Analiza przypadków w regionie.

W1, U1, K1

3.

Upadek Związku Radzieckiego - przyczyny i konsekwencje.

W1, U1, K1

4.

Wymiar polityczny transformacji.

W1, U1, K1

5.

Wymiar społeczny transformacji.

W1, U1, K1

6.

Wymiar kulturowy transformacji.

W1, U1, K1

7.

Transformacja i integracja europejska w Europie Środkowo-Wschodniej.

W1, U1, K1

8.

Okres post-transformacji (?) w Europie Środkowo-Wschodniej.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt zaliczeniowy oraz raport.
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Comparative Politics in Europe - EU, Nation States and Beyond
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1280.621dcc150e5ce.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
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Students will have multidisciplinary knowledge on the fundamental aspects and values of the European Union
and European integration as well as of European states and societies, which allows students to grasp the multidimensional issues, interests and ideas that are necessary to understand Europe as a political, economic, cultural
and societal process in past and present times.

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

Students will be able to reﬂect on the role of Europe in
the world, not the least by being equipped to grasp
the complex multi-dimensional historical and
contemporary relations between Europe and other
countries, societies and regions and/or continents.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03

zaliczenie

W2

Students will gain multidisciplinary knowledge on the
EST_K1_W04,
fundamental aspects and values of the European
Union and European integration as well as of European EST_K1_W11
states and societies

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Students will acquire analytical skills to conduct
research under supervision, as well as present and
report, clearly and comprehensively, both orally and in
written form knowledge concerning questions of
European Studies so that overall, students are able to
formulate research questions, understand academic
literature, collect and analyse data, critically reﬂect on
research ﬁndings and weave this into the scientiﬁcacademic presentation of their own research results.

EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

critical analysys of European politics, societies and
cultures including knowledge about functioning of the
EU and national institutions

EST_K1_K01,
zaliczenie
EST_K1_K02, EST_K1_K03

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

40

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie eseju

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

307 / 437

Course content:
1.The concept of the political system & introduction to Comparative Politics
2.Socio-political divisions in Europe
3.Political parties in Europe – east-west divide?
4.Political system of selected European countries in comparative perspective (CEE
case studies: Poland, Hungary, Czechia)
5.Political system of selected European countries in comparative perspective
(Western Europe: United Kingdom, France, Germany)
6. Political system of the European Union

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, esej
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Human Rights Law in the European Context
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1280.5cd55924b460c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course has an introductory, yet comprehensive character. It aims to provide students with basic knowledge
on the concept of human rights and their protection in Europe at various levels of legal order: international,
regional and domestic. Special attention will be paid to relations and interactions between human rights and
European law, both in terms of legitimacy of human rights discourses and transformations of their protection
systems.

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

K_W04 Knows the economic, social, political, legal,
philosophical and cultural aspects of globalization and
development

EST_K1_W03

brak zaliczenia

EST_K1_U02

brak zaliczenia

EST_K1_K01

brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

K_U03 Uses knowledge to analyse social, political,
economic, legal, and cultural aspects of contemporary
globalization and development processes.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

K_K01 Able to evaluate information and content
relating to globalization and development.

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The concept of human rights (origins and philosophical justiﬁcation).

W1, U1, K1

2.

Overview of categories of human rights and basic documents.

W1, U1, K1

3.

The system of human rights protection in Europe.

W1, U1, K1

4.

ECHR: Basics.

W1, U1, K1

5.

ECHR: Protection system.

W1, U1, K1

6.

ECHR: Rights and freedoms.

W1, U1, K1

7.

Human rights protection in the EU.

W1, U1, K1

8.

Human rights protection in domestic legal systems (comparative analysis).

W1, U1, K1

9.

EU’s accession to the ECHR. Human rights law in Europe and legal pluralism.

W1, U1, K1

10.

Human rights in the era of globalisation and populism: challenges, legitimacy and
eﬀectiveness.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

In order to complete the course, students will need to pass a ﬁnal written
exam which will have two parts: multiple choice test and case analysis.

wykład
ćwiczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

brak zaliczenia

Students need to actively participate in classes and read the proposed
readings.

Wymagania wstępne i dodatkowe
General course on public international law.

Sylabusy
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Illiberal Politics and Right Wing Populism in CEE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1280.621dcc156acb1.22

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
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The student will learn a multidisciplinary and multidimensional approach to the study of populism and illiberalism

C2

The student will be able to grasp diﬀerent concepts related to democracy, rule of law, party politics in the region
and in the EU. The student will be able to identify similarities and diﬀerences, as well as main challenges within
the European project.

C3

The student will acquire transversal skills, such as intercultural communication, oral and written expression,
appropriate use of academic terms and concepts, the use of clear and coherent structure and argumentation in
writing, ﬁnding and processing information in a timely, accurate and eﬃcient way.

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

Students know the deﬁnitions of populism and illiberal
politics, will be aware of the key academic
publications in this ﬁeld and understand the
theoretical underpinnings of the subject.

EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W05

zaliczenie

W2

Students will be able to identify diﬀerent
manifestations of right-wing populism in CEE, and
elaborate on their sources and consequences.

EST_K1_W03,
EST_K1_W04

zaliczenie

EST_K1_U01,
EST_K1_U03,
EST_K1_U08

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Understand the regional context of CEE and place the
discussion on illiberal politics and populism in that
context.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

the student will acquire analytical skills to conduct
research under supervision, as well as present and
report, clearly and comprehensively, both orally and in EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie
written form knowledge concerning questions of
European Studies

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie pracy semestralnej

40

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Course content:
Introduction to theoretical and conceptual framework for the study of populism.
Does “illiberal democracy” exist? Unpacking the concept and its political
ramiﬁcations.
Democratic backsliding and the illiberal turn – how is it diagnosed and measured?
Right-wing populism in CEE: background, regional diﬀerences, country cases
Right-wing populism and identity politics
Right-wing populism and ethnonationalism / nativism
Right-wing populism and the media
Right-wing populism and neo-traditionalism
Right-wing populism and religion
Right-wing populism in CEE in a European context

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, prezentacja
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The 1989 in CEE: Transformation and Post-transformation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1280.621dcc15c7348.22

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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot ma za zadanie krytyczną reﬂeksję na temat zmian wynikających z upadku komunizmu w Europie
Środkowo-Wschodniej, okresu transformacji i post-transformacji, w perspektywie politycznej, społecznej
i kulturowej.

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 pozna wydarzenia prowadzące do przełomu
politycznego w latach 1989-1991 w Europie ŚrodkowoWschodniej, oraz konsekwencje tych wydarzeń.
Pogłębi wiedzę na temat okresu transformacji
ustrojowej, analizowanej z perspektywy różnych
państw regionu. Zapozna się z krytyczną reﬂeksją
na temat transformacji w regionie i konsekwencjami
zmian zachodzących w tym okresie.

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W07

zaliczenie na ocenę

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U06,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student nabędzie umiejętność krytycznej analizy
zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także
oceny ich przyczyn i konsekwencji. Studenci nauczą
się korzystać ze źródeł naukowych i odwoływać
do najnowszych badań naukowych związanych
z tematyką poruszaną w ramach zajęć.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studenci nabędą wiedzę i umiejętności pozwalające
na rzetelną analizę zjawisk polityczno-społecznych
mających miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej,
a także zostaną uwrażliwieni na manipulacje
historyczne i polityczne w tym zakresie.

EST_K1_K02, EST_K1_K04 zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie raportu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Historyczne tło wydarzeń prowadzących do upadku komunizmu w Europie
Środkowo-Wschodniej.

W1, U1, K1

2.

Analiza przypadków w regionie.

W1, U1, K1

3.

Upadek Związku Radzieckiego - przyczyny i konsekwencje.

W1, U1, K1

4.

Wymiar polityczny transformacji.

W1, U1, K1

5.

Wymiar społeczny transformacji.

W1, U1, K1

6.

Wymiar kulturowy transformacji.

W1, U1, K1

7.

Transformacja i integracja europejska w Europie Środkowo-Wschodniej.

W1, U1, K1

8.

Okres post-transformacji (?) w Europie Środkowo-Wschodniej.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt zaliczeniowy oraz raport.
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Introduction to Foreign Policy and Diplomacy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1280.5cd5592603897.22

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
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem kursu jest zaznajomienie studentów z tematyką dotyczącą polityki zagranicznej i dyplomacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Podstawowa wiedza na temat statusu polityki
zagranicznej i dyplomacji w dziedzinie nauk
politycznych i jej powiązań z innymi dyscyplinami
w zakresie przedmiotowej i metodologicznej.

EST_K1_W02

projekt

318 / 437

W2

Znajomość podstawowych teorii polityki zagranicznej
i dyplomacji oraz dobrze uporządkowana wiedza o jej
aktorach, rozwoju i procesach.

EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04

projekt

W3

Podstawowa znajomość terminologii dotyczącej
polityki zagranicznej i dyplomacji.

EST_K1_W02

projekt

W4

Znajomość podstaw i zakresu polityki zagranicznej UE
oraz jej wpływu na rolę i status UE w systemie
stosunków międzynarodowych

EST_K1_W03,
EST_K1_W05

projekt

U1

Student potraﬁ wskazać procesy społeczno-polityczne
istotne dla zrozumienia polityki zagranicznej
i dyplomacji

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U06

prezentacja, zaliczenie

U2

Student potraﬁ przeanalizować studium przypadku
z obszaru polityki zagranicznej i dyplomacji, wskazać
głównych aktorów, mechanizmy, skutki

EST_K1_U01,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

prezentacja, zaliczenie

U3

Student potraﬁ zidentyﬁkować i zastosować strategie
komunikacyjne charakterystyczne dla dyplomacji
współczesnej

EST_K1_U09

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do tworzenia rekomendacji
politycznych w polityce zagranicznej i dyplomacji
na podstawie uzyskanej wiedzy i przeanalizowanych
studiach przypadku

EST_K1_K02, EST_K1_K03 prezentacja, zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

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.

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami,
podejściami i metodami stosowanymi w dziedzinie polityki zagranicznej i
dyplomacji. Kurs obejmie sesje dotyczące analizy polityki zagranicznej - aktorów,
procesów i dziedzin, w których prowadzona jest polityka zagraniczna, historii
dyplomacji, nowoczesnej dyplomacji jako narzędzia polityki zagranicznej,
dyplomacji kulturalnej, komunikacji dyplomatycznej oraz serii studiów przypadku
w polityce zagranicznej .

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Od studentów oczekuje się aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Obecność jest obowiązkowa. Brak obecności na więcej niż 50% zajęć
spowoduje niezaliczenie kursu. 2. Studenci, mający więcej niż 2
nieobecności, będą musieli je uzupełnić poprzez zadanie pisemne
przypisane przez prowadzącego (2000 słów, w tym przypisy i
bibliograﬁa). 3. Studenci powinni czytać materiały przypisane do
każdej sesji. Podczas semestru prowadzący może zdecydować się na
przeprowadzenie krótkiego testu / quizu w celu sprawdzenia
znajomości materiałów. Studenci będą mieć za zadanie analizę
wybranego studium przypadku z zakresu polityki zagranicznej w
oparciu o narzędzia analityczne przedstawione podczas
konwersatorium. Rezultatem będzie prezentacja multimedialna oraz
esej zaliczeniowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na przynajmniej 50% zajęć jest niezbędna do zaliczenia kursu

Sylabusy
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Key Concepts in Contemporary Security Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1280.5cd55925052f3.22

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
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przybliżenie studentom kluczowych paradygmatów teoretycznych wykorzystywanych
w badaniach nad bezpieczeństwem. Kurs ma na celu dostarczyć studentom wskazówek analitycznych i narzędzi
do badania bezpieczeństwa w różnych kontekstach politycznych, umożliwić im głębsze zrozumienie i ocenę
wpływu dyskursów i praktyk bezpieczeństwa na współczesne społeczeństwa w wymiarze społecznym jak
i politycznym.

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 rozumie wielowymiarowość i złożoność
zagadnienia bezpieczeństwa w ujęciu tradycyjnym jak
i krytycznym oraz miejsce dyscypliny nauki
o bezpieczeństwie w systemie nauk społecznych

EST_K1_W01,
EST_K1_W02

prezentacja, zaliczenie

W2

zna i rozumie podstawowe teorie i koncepcje związane
z implementacją polityk bezpieczeństwem
na poziomie międzynarodowym, regionalnym,
wewnętrznym, jak i lokalnym

EST_K1_W10

prezentacja, zaliczenie

W3

zna i rozumie podstawowe mechanizmy regulujące
funkcjonowanie instytucji politycznych i społecznych
w kontekście szeroko rozumianych systemów
bezpieczeństwa

EST_K1_W03,
EST_K1_W05

prezentacja, zaliczenie

U1

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i przeprowadzić
krytyczną analizę tekstów naukowych i dokumentów
ramowych dotyczących zagadnień związanych
z badaniami bezpieczeństwa

EST_K1_U01

prezentacja, zaliczenie

U2

potraﬁ przygotować i wygłosić ustną prezentację
na temat kluczowych pojęć i zagadnień związanych
z badaniami nad bezpieczeństwem na podstawie
indywidualnej pracy lub pracy w grupie

EST_K1_U02,
EST_K1_U04

prezentacja

U3

potraﬁ przeprowadzić analizę zjawisk i procesów
społeczno-politycznych oraz oraz wskazać
na zależności między nimi wykorzystując ramy
teoretyczne analityczne właściwe dla studiów nad
bezpieczeństwem

EST_K1_U03,
EST_K1_U05,
EST_K1_U09

prezentacja, zaliczenie

EST_K1_K02

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do wykorzystania krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy z zakresu studiów nad
bezpieczeństwem i nauk o polityce, uznając jej
znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

e-wykład

5

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

40

przygotowanie do zajęć

45

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
152

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treść kursu obejmuje: przegląd głównych tradycyjnych i krytycznych teorii
stosowanych w badaniach nad bezpieczeństwem; dyskusję na temat
zmieniających się paradygmatów w badaniach nad bezpieczeństwem
(poszerzanie i pogłębianie bezpieczeństwa); analizę konwencjonalnych i
niekonwencjonalnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa.

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać: 1) zaliczenie z modułów online
2) zaliczenie z prezentacji 3) pozytywną ocenę z egzaminu końcowego
Studenci mają obowiązek zapoznać się z obowiązkowymi tekstami
prezentacja, zaliczenie przed rozpoczęciem każdych zajęć. Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa. Egzamin stanowi 100% oceny końcowej. Dodatkowe
punkty mogą zostać przyznane za aktywność i wysoką jakość
prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Animal Studies - An Introduction
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1380.604b3abdd75d2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
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

Having completed the course, the student will have general knowledge basic concepts, intuitions and theories
that build up contemporary animal studies. He/she will know basic texts of the discipline and will be able to seek
further information if necessary. Additionally, the student will enrich his/her reading and discussion skills. He/she
will be able to apply animal studies approaches in everyday life and in his/her work.

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

The student understands terminology and
conceptuality of animal studies.

EST_K1_W03

esej

W2

The student possesses knowledge about the history of
European human-animal relations.

EST_K1_W02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The student can critically assess texts of culture
through the prism of animal studies.

EST_K1_U01

esej

U2

The student commands AS-related vocabulary and
conceptuality in English.

EST_K1_U07

esej

EST_K1_K01

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

The student understands ethical dilemmas
commented in the ﬁeld of AS.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

60

przygotowanie do zajęć

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

325 / 437

1. Who are animals? What are animal studies?
The transformation in the perception of animals in Western culture of the 20th century. The emergence of animal
studies. Cross-disciplinary character. Methods and approaches. Animal studies v. animality studies, posthumanism
and critical animal studies.
Text for discussion: Kari Weil, Thinking animals: Why animal studies now?, Franz Kafka, A Report to an Academy

2. Human and non-human animals in the Western tradition
Position of animals in Western thinking. Anthropocentrism. Concepts of conscience and reason. Division of animals.
Spectres of “brutality”. Non-human animality as a space of exception. Non-human animals as things and property.
Non-human animals as pets.
Texts for discussion: selected readings from Plato, Aristotle, Thomas Aquinus, René Descartes, Immanuel Kant,
G.W.F. Hegel, Heidegger

3. Animal liberation
Animal liberation movement. Perception of “specieism”. Ethics of human and non-human relations. Criticism of
non-human animals’ exploitation.
Text for discussion: Peter Singer, Animal Liberation

4. Vegetarianism and VeganismHistory of vegetarianism and veganism. Vegetarianism in various cultures and
religions. Philosophical and ethical discussions about vegetarianism and veganism.
Texts for discussion: selected readings on the history of vegetarianism

5. Jacques Derrida and animal studies (I): how are we animals?
Deconstruction of the human and non-human relationship. Non-human animals and language. Self-deﬁnition of
humanity. Ethics of eating animals. “Us” as animals.
Text for discussion: Jacques Derrida, The Animal that Therefore I Am (More to Follow)
W1, W2, U1, U2, K1

1.
6. Jacques Derrida and animal studies (II): animals in politics
Humans, non-human animals and politics. Sovereignty v. animality. What political space do animals inhabit?
Text for discussion: Jacques Derrida, The Beast and the Sovereign

7. Animal studies and literature
Human portrayal of animals. Speaking for animals / can animals speak for themselves?
Text for discussion: John M. Coetzee, The Lives of Animals, Elizabeth Costello; Michel Faber, Under the Skin

8. Animals in the social ﬁeld
Does nature has to be an object? Participation of non-human animals in human society. Do they need and can they
have a spokesperson?
Text for discussion: Will Kymlicka, Sue Donaldson, Zoopolis

9. Animals and law
How do norms apply to non-human animals? Natural law v. positive law. Protection of non-human animals.
Text for discussion: laws concerning protection of non-human animals

10. Animals and art
Non-human animals in art. Human as animals in art. Art by non-human animals: boundaries. Copyright issues.

11. Animals in theology and postsecular thought
Position of non-human animals in various religions. Anthropocentrism of Western theology. Souls and salvation of
animals in Judaism and Christianity. Buddhist universality? Humans as animals after the death of God. Postsecular
community of human and non-human animals.
Text for discussion: Giorgio Agamben, The Open. Man and Animal

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
In order to pass the participants need to submit an essay on a subject
from the area of animal studies. The essay needs to have at least 7 pages
of standard format. It should be written in English (in academic language)
and include footnotes and bibliography. It may be also submitted in the
student's native language (provided it is Polish, French, German, Italian,
Portuguese, Spanish or Russian), but in this case the ﬁnal note will be
automatically reduced by one grade. Admissibility condition: active
participation in classes. Max. 2 classes may be missed and every student
needs to take part in discussion.
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European Solidarity in the Process of Political and Society Integration. A
Philosophical Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1380.604f05f1ac4f6.22

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
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
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 prowadzonych zajęć jest ukazanie idei solidarności i jej wpływu na proces integracji Europejskiej.
Przedstawienie, dlaczego doświadczenie solidarności ma ważne znaczenie dla procesu integracji.

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

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie
naukowe, stosowaną terminologię oraz metodologię
badań a także metody analizy i interpretacji zjawiska
solidarności i integracji europejskiej.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W10

egzamin ustny,
prezentacja

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U09

prezentacja

EST_K1_K01, EST_K1_K02

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny,
analizy i syntezy a także twórczej interpretacji
wybranych zjawisk kultury, w szczególności zasady
solidarności i integracji, potraﬁ komunikować się
na tematy specjalistyczne oraz prowadzić debatę
na tematy związane z kontynentem europejskim, jego
miejscem i rolą we współczesnej polityce, gospodarce,
przy wykorzystaniu terminologii naukowej dotyczącej
zasady solidarności i integracji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do wypełniania społecznych
zobowiązań oraz organizowania działań na rzecz
środowiska społecznego i interesu publicznego
obszaru europejskiego, regionalnego lub lokalnego,
lub z nimi powiązanego, jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści i uznaje znaczenie wiedzy
i nauki – właściwych dla kierunku studiów w rozwiązywaniu problemów społecznych,
politycznych i ekonomicznych związanych
bezpośrednio lub pośrednio z Europą - w wymiarze
międzynarodowym, regionalnym czy lokalnym, jest
gotów do myślenia i działania w sposób twórczy
i przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę i umiejętności
nabyte w czasie kursu dotyczącą działania zasady
solidarności oraz procesu integracji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie referatu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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
Konwersatorium składa się z części teoretycznej oraz praktycznej analizy tekstu:

1. W części teoretycznej poruszane będą dwa główne problemy:
Pierwszy, w którym poruszany jest problem solidarności w tradycji ﬁlozoﬁcznej.
Ruch solidarności w odróżnieniu od rewolucji francuskiej odrzuca dialektyczny
charakter relacji, w której kluczową rolę odgrywa przeciwnik i koncentruje się na
relacji, dla której ważnym jest „bycie dla kogoś” i „bycie z kimś”. Ruch społeczny
ugruntowany był bowiem nie tyle na oczekiwaniach ekonomicznych, co na
prawach człowieka. Twórcy solidarności dostrzegają konieczność porzucenia
dialektyki istniejącej w myśli Marksa, której podstawą była eliminacja wroga,
dlatego koncentrują się na otwartości na drugiego człowieka. Dotyczy to także
pracy, którą rozumie Tischner jako rodzaj dialogu społecznego. Doświadczenie
solidarności w Europie Środkowej wpłynęło poważnie na proces solidaryzowania
się społeczeństwa, ale także państw, co wpłynęło na proces integracji Europy.
W1, U1, K1
Druga, dotyczy integracji europejskiej, w której fundamentalne znaczenie odgrywa
równość wobec praw i obowiązków. Chcemy pokazać, że proces integracji domaga
się pogłębionej reﬂeksji nad doświadczeniem solidarności i jej praktycznego
zastosowania.

1.

2. W części praktycznej będą analizowane dzieła przedstawiają zasadę
solidarności: dzieła Maksa Schelera, a także fragment Osoby i czynu, w którym
Karola Wojtyły przedstawia problem Przedstawienie alienacji oraz partycypacji.
Powstanie doświadczenia solidarności na gruncie kultury judeochrześcijańskiej
(Św. Paweł, Buber, Rosenzweig i Levinas, Tischner). Interpretacja angielskiego
przekładu na język angielski Etyki solidarności. Analiza dokumentów EU
ukazujących proces integracji w Europie i konieczność skoncentrowania się na
zagadnieniach aksjologicznych. Skoncentrowanie się na zagrożeniach i
perspektywach na przyszłość integracji europejskiej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywna obecność na zajęciach
jak również udział w dyskusji panelowej kończącej kurs oraz
egzamin ustny, prezentacja
przygotowanie referatu. Kurs kończy się egzaminem w formie
ustnej.
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HerStory: women’s rights and feminist movements in the diﬀerent
countries of the European Union
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1380.605470d7b295d.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 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 zna historię ruchów feministycznych w różnych krajach oraz historię walki o prawa kobiet.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna historię ruchów feministycznych i ich
konsekwencje we współczesnym świecie.

EST_K1_W10

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie ocenić wagę i wpływ
ruchów feministycznych na społeczeństwo.

EST_K1_U02

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny ruchów
feministycznych.

EST_K1_K02

esej, prezentacja

K2

Student jest gotów do krytycznej oceny ruchów
feministycznych.

EST_K1_K02

esej, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

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.

Podczas kursu omówione zostaną zagadnienia związane z historią ruchów
feministycznych w Europie w XIX i XX wieku, koncepcją "tradycyjnej roli kobiety w
społeczeństwie, głównymi aktami prawnymi i strategią Unii Europejskiej w
odniesieniu do równości w różnych aspektach życia społecznego, ze szczególnym
uwzględnieniem następujących tematów: rynek pracy, równość płac, proces
podejmowania decyzji ekonomicznych i politycznych, przemoc, polityka
antydyskryminacyjna, edukacja, równość w pracy i społeczeństwie. Dodatkowo
podczas kursu zostaną poddane analizie współczesne problemy z jakimi mierzą
się kobiety w nowoczesnych europejskich społeczeństwach oraz metody jakimi
walczą o swoje prawa.

W1, U1, K1, K2

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

Sylabusy
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konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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International Conﬂicts in Europe and Beyond
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1380.604dd1da91b94.22

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 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 kursu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi teoriami, koncepcjami I podejściami
używanymi w studiach nad konﬂiktem. Kurs zawiera sesje dotyczące teoretycznych i praktycznych zagadnień
z zakresu studiów nad konﬂiktem, oraz analizę wybranych studiów przypadku.

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

Podstawowa wiedza na temat statusu studiów nad
konﬂiktem w dziedzinie nauk politycznych i jej
powiązań z innymi dyscyplinami w zakresie
przedmiotowej i metodologicznej.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W10

zaliczenie

W2

Znajomość podstawowych teorii studiów nad
konﬂiktem oraz dobrze uporządkowana wiedza o jej
aktorach, rozwoju i procesach zachodzących podczas
konﬂiktów międzynarodowych.

EST_K1_W03,
EST_K1_W05

zaliczenie

W3

Wiedza na temat wybranych studiów przypadku I ich
znaczenia dla zrozumienia różnych, współczesnych
konﬂiktów zbrojnych.

EST_K1_W07

zaliczenie

U1

Student potraﬁ wskazać procesy społeczno-polityczne
istotne dla zrozumienia współczesnego konﬂiktu
zbrojnego.

EST_K1_U01,
EST_K1_U06,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

esej, prezentacja

U2

Student potraﬁ przeanalizować studium przypadku
z obszaru konﬂiktów międzynarodowych, wskazać
głównych aktorów, mechanizmy, skutki

EST_K1_U01,
EST_K1_U10

esej, prezentacja

U3

Student potraﬁ zidentyﬁkować i użyć przyswojonych
teorii i koncepcji w prostym zadaniu z zakresu analizy
konﬂiktu.

EST_K1_U01,
EST_K1_U04,
EST_K1_U06

esej, prezentacja

EST_K1_K02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w zróżnicowanej
i wielokulturowej grupie w celu ukończenia projektu
grupowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie eseju

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

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.

Podczas wykładów każdy z problemów zostanie przedstawiony przez
prowadzącego. Podczas seminariów wybrane zagadnienia zostaną omówione w
sposób interaktywny. Ponadto każda sesja będzie dotyczyła zakresu konkretnego
problemu w oparciu o analizę tekstu, o którego przeczytanie zostali poproszeni
studenci, po czym nastąpi dyskusja. Wybrane sesje mogą mieć formę
rozszerzonej lekcji online. Sesje początkowe skupią się na teoriach i koncepcjach
wykorzystywanych w badaniach konﬂiktu, a także na problemie
multidyscyplinarności tej dziedziny. Studenci zapoznają się również z zestawem
narzędzi do analizy konﬂiktów. Podczas kolejnych sesji omówione zostaną takie
zagadnienia, jak rola etniczności, pamięci, tożsamości i zasobów w konﬂikcie
międzynarodowym. Wreszcie, do dokładniejszej analizy zostanie wybranych kilka
studiów przypadku.

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci podzieleni na grupy będą mieć za zadanie analizę
wybranego konﬂiktu w oparciu o narzędzia analityczna
przedstawione podczas wykładu. Rezultatem będzie prezentacja
multimedialna oraz esej zaliczeniowy. Od studentów oczekuje się
aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Obecność jest obowiązkowa.
Brak obecności na więcej niż 50% zajęć spowoduje niezaliczenie
kursu. 2. Studenci, mający więcej niż 2 nieobecności, będą musieli
je uzupełnić poprzez zadanie pisemne przypisane przez
prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Interpretation of heritage
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1380.604dc56746bfa.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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Introducing students to the main techniques and methods of heritage interpretation

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

current paradigms of museology and its main
dillemma

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05

projekt
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W2

principles of heritage interpretation in museums and
other heritage sites

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student is able to conduct meaningful interpretive
process of a small scale exhibition or a site

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03

projekt

U2

student is able to participate in debates about
heritage and museums

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U09

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student is ready to communicate his/her ideas during
meetings and interact by giving constructive feedback

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
projekt
EST_K1_K03, EST_K1_K04

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

projektowanie

10

przygotowanie opisu i interpretacji okazów

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

15

analiza problemu

30

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.

History if museums, changes in the paradigms of heritage

W1, W2

2.

Basic methodology of heritage interpretation.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Workshop in museum interpretation

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy

338 / 437

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
active presence in the classes, defending own project

Wymagania wstępne i dodatkowe
none

Sylabusy
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On Virtue in Politics. Past, Present, Future
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1380.604dccde9d65a.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
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The aim of the course is to familiarize students with selected issues of political philosophy in the context of its
relationship to the issue of virtue (excellence).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

has ordered and extended knowledge of terminology
used in the humanities and social sciences

EST_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

has the ability to read with comprehension and
critically analyze texts pertinent to European studies
and have the ability to compare them to texts
presenting diﬀerent views on the subject, confront
them and draw his or her own conclusions

EST_K1_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

EST_K1_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

is aware of the level of his or her own knowledge and
skills, understands the need for long-life learning in
terms of professional and personal development, can
determine the directions of his or her own professional
and personal development

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

35

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie eseju

40

konsultacje

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

A series of lectures on the theoretical and practical meaning of virtue in politics.
It will begin with careful analysis of the very concept of „virtue”, which has lost
much of its original meaning. And this original meaning, known at least since the
times of ancient Greece, is or might be politically important. For the Greeks,
(fulﬁlled) virtue was a excellence of human existence, a certain state or condition
we are obliged to achieve. And it was obvious to them that teaching and
practising such a virtue should be the highest end of political life. In the course, I
am going to demonstrate that modern politics rejects this goal more or less
consciously, maintaining that virtue is irrelevant or even dangerous (at least
potentially) to public matters

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin ustny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
The condition for admission to the exam is a positive
grade of a obligatory essay.
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The European Convention on Human Rights
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1380.604b43699a4ec.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 prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course has an introductory, yet comprehensive character. It aims to provide students with basic knowledge
on the Convention, its control system and case law of the ECtHR. Having completed the course, the student will
be able to apply the Convention to various areas of social life and to read ECtHR’s judgments.

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

has extended, ordered knowledge about the various
sub-disciplines of European Studies (law, political
science, economics, history, society and culture) in
addition to deepened knowledge of his or her chosen
sub-discipline.

EST_K1_W02

egzamin pisemny

W2

has extended knowledge about international public
law, European Union law as well as that of the Council
of Europe, including human rights law.

EST_K1_W03

egzamin pisemny

U1

has enhanced research skills which include
formulating and analyzing research problems,
choosing appropriate research methods and
techniques, presenting and disseminating the results
of research which allows to resolve problems in the
ﬁeld of European Studies

EST_K1_U02,
EST_K1_U03

egzamin pisemny

U2

is capable of critical analysis, evaluation and synthesis
of new and complex ideas

EST_K1_U06

egzamin pisemny

EST_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

can apply his or her knowledge and understanding in
occupational contexts

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza aktów normatywnych

30

analiza orzecznictwa

30

przygotowanie do egzaminu

60

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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I. Introduction and general information.

1.

Signiﬁcance of the ECHR. Historical context: origins of the Convention, its
preparation, adoption, and coming into force. The ECHR as an international
W1, W2, U1, U2, K1
agreement compared with other human rights treaties. Preamble and basic
principles of the ECHR. Its structure and additional protocols. Law of the ECHR and
its constitutionalisation. Evolution of the ECHR law, Protocol No. 11 and the
Interlaken Process.
II. System of the ECHR.
Legal character of the Convention. Accession to the ECHR. Reservations and
interpretative declarations. Withdrawal from the ECHR. The ECHR as customary
law. Art. 1 ECHR: the notion of jurisdiction. Positive obligations of states. Position
of the ECHR in domestic legal orders.
Interpretation of the Convention. The purpose and object of the ECHR. The
principle of eﬀective human rights protection. The ECHR as a “living instrument”:
dynamic interpretation. Autonomous concepts in ECtHR’s case law. Margin of
appreciation. Absolute rights. Limitative clauses.

2.

ECHR control mechanism. Evolution of Strasbourg control mechanisms.
Composition and functioning of the ECtHR. Individual applications. Inter-state
applications. Conditions of admissibility of applications.

W1, W2, U1, U2, K1

Jurisdiction of the ECtHR. Personal jurisdiction: the scope of states’ responsibility,
the notion of a victim. Material jurisdiction. Temporal jurisdiction: the concept of
continuous violation. Territorial jurisdiction: extraterritorial application of the
ECHR. Derogations of rights and freedoms in special circumstances.
Proceedings before the ECtHR. Role, structure and character of ECtHR’s rulings.
Case law databases. Execution of judgments. Advisory opinions.
The ECHR and the European Union. The Convention in Community / EU law.
Cooperation between the ECtHR and the CJEU. Indirect responsibility of the EU for
violating the ECHR. The accession of the EU to the ECHR.

Sylabusy
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III. Material content of the ECHR as interpreted by the European Court of Human
Rights.
Art. 2, Protocols 6 and 13. Protection of life. Material and procedural obligations of
states. Death penalty. Euthanasia and abortion. Use of force by the state.
Protection of life and healthcare.
Art. 3. Prohibition of torture, inhuman or degradating treatment or punishment.
The notions of torture and inhuman or degradating treatment. Responsibility for
prisoners. Deportation and extradition under ECHR protection.
Art. 4. Prohibition of slavery and forced labour. The notions of forced and
compulsory labour, acceptable exceptions.
Art. 5. The right to personal freedom and security. Deprivation of liberty,
detention, arrest. Legal measures and compensation.
Art. 6, 13. Right to a fair trial. Right to an eﬀective legal remedy. Procedural
guarantees, presumption of innocence. Reasonable length of proceedings.
Art. 7. Non-retroactivity in criminal law. Nullum crimen sine lege. Nulla poena sine
lege.
Art. 8. Protection of family and private life. The notions of family life and private
life. Protection of domicile.

3.

W1, W2, U1, U2, K1

Art. 9. Freedom of thought, conscience and religion. Admissible exceptions,
limitative clauses.
Art. 10. Freedom of speech. Rights of journalists. Situation of politicians and public
functionaries.
Art. 14, Protocol No. 12. Prohibition of discrimination.
Art. 1, Prot. No. 1. Protection of property. The notion of property, scope of
protection. Conditions of expropriation.
Art. 2, Prot. No. 1. Right to education. Freedom of conscience and upbringing
against state intervention into the content of education.
Art. 3, Prot. No. 1. Right to free elections. The notion of a legislative body.
Principles of free election.
Art. 2-4, Prot. No. 4, Art. 1, Prot. No. 7. Freedom of movement. Principles of
extradition. Procedural guarantees.
Art. 2-4, Prot. No. 7. Guarantees in criminal law.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Written exam consisting of two parts: I. multiple choice test concerning
the material from lectures (no additional materials are allowed during this
part), II. case analysis concerning a judgment of the ECtHR.
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Internship
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1380.5cd5592f95b53.22

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 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Students will master a set of transversal skills which they need to master in their future domestic and
international work environments, so that they are equipped to use organizational, inter-cultural communication,
language and information skills, when confronted with the challenges of daily professional practice.

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

Students understand and communicate issues from
and across diﬀerent cultural, European and
international perspectives; to process knowledge and
information in a timely, accurate, and eﬃcient way
and to seek solutions with student peers across
cultural and linguistic boundaries throughout their
studies.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W05,
EST_K1_W09,
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

raport

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Students are able to develop a large set of transversal
skills which students need to master in their future
domestic and international work environments, so that
they are equipped to use organizational, inter-cultural
communication, language and information skills.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Students are ready to partcipate in a multidisciplinary, multi-multilingual and multi-cultural study
environment at diﬀerent universities allows all
students to sharpen their skills to combine intraEuropean mobility with their study-related workload in
a structured and eﬀective manner on a daily basis.

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
raport
EST_K1_K03, EST_K1_K04

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

Forma aktywności studenta
praktyki

30

przygotowanie raportu

30

rozwiązywanie zadań

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

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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The internship ties in directly with the student’s disciplinary specialization:
It is solely the student’s responsibility to scout for viable internship positions,
thereby taking into account the requirements of the respective organization or
internship mentor,
1.

Before the start of the internship, the student writes a project proposal: This
needs to be handed in to the internship coordinator of the bachelor programme,
The internship will only become part of the student’s curriculum on acceptance of
the project proposal.
For more detailed information about the procedure you need to follow in order to
valorise an internship, more information will be provided on the student learning
platform.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Students ﬁnd an internship themselves and get the choice approved by the programme internship-coordinator (through a
project proposal).
Rodzaj zajęć

praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia

raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Students have to prove their participation in their internship (conﬁrmation
letter by employer) and write an internship report of a maximum of 2.500
words, which is to be delivered to the internship coordinator until at least
two weeks after the internship has ended. • Pass/fail • Duration
internship: min. 150 hours
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Dynamics of Social Change
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1280.621dcc103a93b.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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of this course is to study classical and contemporary theories of social change—why and how
organizations and societies change over time, and to develop our understanding and applying those theories to
actual changes going on today.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rożne podejścia i koncepcje zmiany społecznej
i rozumie, jak te podejścia zmieniały się historycznie

EST_K1_W02,
EST_K1_W05

zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

myśleć krytycznie o zalożeniach koncepcji zmian
społecznych i o ich możliwościach poznawczych

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U06,
EST_K1_U10

zaliczenie ustne,
prezentacja

U2

wskazywać i dyskutować współczesne oraz możliwe
przyszłe czynniki zmian społecznych

EST_K1_U01,
EST_K1_U02

zaliczenie ustne,
prezentacja

U3

stosować koncepcje do analizy zmian społecznych
w Europie

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U10

zaliczenie ustne,
prezentacja

EST_K1_K01, EST_K1_K02

zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozumienia i porównywania procesów zmian
społecznych, z włączeniem ich etycznych
i środowiskowych konsekwencji, w zróżnicowanych
geograﬁcznie kontekstach

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

analiza problemu

20

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie referatu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym jest i czym nie jest zmiana społeczna?

W1, U1

Sylabusy
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2.

Mapowanie słownika zmian społecznych: zmiana, rozwój, postęp, kryzys, upadek
i...

W1, U3, K1

3.

Podejścia w badaniach społecznych nad zmianą: między materializmem i
społecznym konstrukcjonizmem

W1, K1

4.

Kultura jako źródło zmiany społecznej

W1, U1, U2, K1

5.

Dziedziny zmiany społecznej: rynki, polityki, społeczeństwo obywatelskie oraz
nauka i wiedza

W1, U2, K1

6.

Konﬂikty i współpraca w czasach ryzyka i niepewności

W1, U2, U3, K1

7.

Kształtowanie zmiany poprzez wyobrażenia przyszłości w Europie

U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Activities for each reading (reading, response),and for the
zaliczenie ustne, prezentacja course as a whole (section papers, ﬁnal term paper or
presentation).
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Modern European State Formation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1280.5cd426783676e.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
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy na temat kształtowania się nowoczesnych form państwowych w Europie
od początku epoki nowożytnej, po wiek XX.

C2

Discussion of the ideas concerning state formation, in particular in and trhough the writings of political
philosophers.

C3

Discussion of factors, which inﬂuence the changes of the form of power, of borders and peoples' reactions to
them.

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 poznaje i rozumie teorie, ogólne podstawy,
metodologię i terminologię ogólną i szczegółową
z zakresu dziedzin historii, nauki o państwie prawa
i mechanizmach jego funkcjonowania w kontekście
historycznym. Student poznaje i rozumie zasady
funkcjonowania systemów i instytucji
charakterystycznych dla europejskich organizacji,
w tym w szczególności dla Unii Europejskiej oraz jej
państw członkowskich, jak i poszczególnych państw
kontynentu w kontekście historycznym. Student
poznaje i rozumie doktryny i ideologie determinujące
rozwój państw i społeczeństw w Europie, zarówno
w kontekście historycznym, politycznym i społecznym.

EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

EST_K1_U02,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student poznaje metody analizy stosunków
panujących w systemach państwowych; umie
zastosować metodologię do oceny i badania
konkretnych ustrojów politycznych w różnych
kontekstach historycznych i geograﬁcznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student zostaje przygotowany do aplikacji swojej
wiedzy w sposób etyczny, zgodny ze standardami
naukowymi i moralnymi, bez uprzedzeń.
Przygotowywany jest to dzielenia się umiejętnościami
z otoczeniem.

EST_K1_K02, EST_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

40

Przygotowanie prac pisemnych

90

przygotowanie prezentacji multimedialnej

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

The reason of state or the reason of citizens? Building of strong ‘national’ states in
W1, U1, K1
Western Europe (France, England) in the 16th and 17th centuries.

Sylabusy

354 / 437

2.

An isolated phenomenon. The political system in the Polish-Lithuanian
Commonwealth – Nobles’ Democracy.

W1, U1, K1

3.

The good Father-Monarch? Enlightened Absolutism in Europe.

W1, U1, K1

4.

The world turned upside down. The French Revolution – its impact on the
understanding of the functions of the state.

W1, U1, K1

5.

The ﬁrst bureaucrat of modern Europe. Napoleon and his input into modern state
formation.

W1, U1, K1

6.

9.Attempts to revitalize the Ancien Regime. The return of “normality” at the
Congress in Vienna.
Movements towards united national states in 19th century Europe. Risorgimento
in Italy – uniﬁcation of Italian states. Uniﬁcation of Germany – the role of economy
versus the role of politics. From a federation of states to a federal state.

W1, U1, K1

7.

The national question in 19th/20th century Europe I. National awakening in 19th
century in Central Europe. Changes in Austrian Empire after 1867. Forming of new
states in the Balkans in the 19th century. The national question in 19th/20th
century Europe II. Forming of National States after 1918.

W1, U1, K1

8.

Modern dictatorships. Totalitarian states in 20th century Europe. Soviet Union –
ﬁrst socialist/communist state in the world. Fascism, Nazism and Stalinism in
Europe.

W1, U1, K1

9.

The welfare state of workers and peasants. The forming of Communist regimes in
Central Europe after World War II, 1944-48.
“Peoples’ Democracies” in CE in the years 1948-1989.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, prezentacja

przygotowanie prezentacji na zadany temat; przygotowanie
trzech esejów na zakończenie kursu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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European Societies in Times of Accelerated Change - Technology,
Digitalisation and New Media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1280.621dcc11649c2.22

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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Students will have multidisciplinary knowledge on the fundamental aspects and values of the European Union
and European integration as well as of European states and societies, which allows students to grasp the multidimensional issues, interests and ideas that are necessary to understand Europe as a political, economic, cultural
and societal process in past and present times.

G2

Students will have developed a large set of transversal skills which students need to master in their future
domestic and international work environments, so that they are equipped to use organizational, inter-cultural
communication, language and information skills, when confronted with the challenges of daily professional
practice. Being immersed in a multi-disciplinary, multi- multilingual and multi-cultural study environment at
diﬀerent universities allows all students to sharpen their skills to combine intra-European mobility with their
study-related workload in a structured and eﬀective manner on a daily basis; to understand and communicate
issues from and across diﬀerent cultural, European and international perspectives; to process knowledge and
information in a timely, accurate, and eﬃcient way and to seek solutions with student peers across cultural and
linguistic boundaries throughout their studies.

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/ka wie i rozumie, jak media sieciowe wpłynęły
na zmianę praktyk komunikacyjnych
w społeczeństwach europejskich.

EST_K1_W09,
EST_K1_W10

projekt

W2

Student/ka zna i rozumie nowe formy kompetencji
kulturowych związanych z pojawieniem się mediów
sieciowych.

EST_K1_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ wskazać i wyjaśnić społecznie
i kulturowo konstruowaną naturę kultury
algorytmicznej.

EST_K1_U01,
EST_K1_U10

projekt

U2

Student/ka wykazuje umiejętność rozumienia
społecznych i kulturowych zmian zachodzących
w społeczeństwach europejskich w związku
z kapitalizmem cyfrowym.

EST_K1_U09,
EST_K1_U10

projekt

U3

Student/ka potraﬁ wskazać zmiany zachodzące
w sektorze kultury w związku z mediami cyfrowymi.

EST_K1_U10

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka jest gotowy/a do rozwijania kompetencji
niezbędnych w komunikacji w środowiskach
sieciowych.

EST_K1_K03

projekt

K2

Student/ka jest gotowy/a do komunikowania
w środowiskach sieciowych w sposób wspierający
równość, różnorodność i inkluzywność.

EST_K1_K04

projekt

K3

Student/ka jest gotowy/a do komunikacji
w środowiskach sieciowych w sposób nie
dyskryminujący i bez znamion mowy nienawiści.

EST_K1_K01

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowywanie projektów

50

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
180

ECTS
6.0
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Liczba godzin
40

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Kultura algorytmiczna

W1, U1, K1

2.

2. Aktywizm cyfrowy

W2, K2, K3

3.

3. Strategie komunikacyjne wernakularnej kultury cyfrowej

W1, U3, K2

4.

Formy kultury cyfrowej w europejskim sektorze kultury.

W1, U3, K1

5.

Kapitalizm platform.

W1, U2, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie własnego projektu badawczego (indywidualnego lub
grupowego)
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The 1989 in CEE: Transformation and Post-transformation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1280.621dcc15c7348.22

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
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot ma za zadanie krytyczną reﬂeksję na temat zmian wynikających z upadku komunizmu w Europie
Środkowo-Wschodniej, okresu transformacji i post-transformacji, w perspektywie politycznej, społecznej
i kulturowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

359 / 437

W1

Student pozna wydarzenia prowadzące do przełomu
politycznego w latach 1989-1991 w Europie ŚrodkowoWschodniej, oraz konsekwencje tych wydarzeń.
Pogłębi wiedzę na temat okresu transformacji
ustrojowej, analizowanej z perspektywy różnych
państw regionu. Zapozna się z krytyczną reﬂeksją
na temat transformacji w regionie i konsekwencjami
zmian zachodzących w tym okresie.

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W07

zaliczenie na ocenę

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U06,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student nabędzie umiejętność krytycznej analizy
zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także
oceny ich przyczyn i konsekwencji. Studenci nauczą
się korzystać ze źródeł naukowych i odwoływać
do najnowszych badań naukowych związanych
z tematyką poruszaną w ramach zajęć.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studenci nabędą wiedzę i umiejętności pozwalające
na rzetelną analizę zjawisk polityczno-społecznych
mających miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej,
a także zostaną uwrażliwieni na manipulacje
historyczne i polityczne w tym zakresie.

EST_K1_K02, EST_K1_K04 zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie raportu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Historyczne tło wydarzeń prowadzących do upadku komunizmu w Europie
Środkowo-Wschodniej.

W1, U1, K1

2.

Analiza przypadków w regionie.

W1, U1, K1

3.

Upadek Związku Radzieckiego - przyczyny i konsekwencje.

W1, U1, K1

4.

Wymiar polityczny transformacji.

W1, U1, K1

5.

Wymiar społeczny transformacji.

W1, U1, K1

6.

Wymiar kulturowy transformacji.

W1, U1, K1

7.

Transformacja i integracja europejska w Europie Środkowo-Wschodniej.

W1, U1, K1

8.

Okres post-transformacji (?) w Europie Środkowo-Wschodniej.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt zaliczeniowy oraz raport.
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Introduction to Foreign Policy and Diplomacy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1280.5cd5592603897.22

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
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem kursu jest zaznajomienie studentów z tematyką dotyczącą polityki zagranicznej i dyplomacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Podstawowa wiedza na temat statusu polityki
zagranicznej i dyplomacji w dziedzinie nauk
politycznych i jej powiązań z innymi dyscyplinami
w zakresie przedmiotowej i metodologicznej.

EST_K1_W02

projekt
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W2

Znajomość podstawowych teorii polityki zagranicznej
i dyplomacji oraz dobrze uporządkowana wiedza o jej
aktorach, rozwoju i procesach.

EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04

projekt

W3

Podstawowa znajomość terminologii dotyczącej
polityki zagranicznej i dyplomacji.

EST_K1_W02

projekt

W4

Znajomość podstaw i zakresu polityki zagranicznej UE
oraz jej wpływu na rolę i status UE w systemie
stosunków międzynarodowych

EST_K1_W03,
EST_K1_W05

projekt

U1

Student potraﬁ wskazać procesy społeczno-polityczne
istotne dla zrozumienia polityki zagranicznej
i dyplomacji

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U06

prezentacja, zaliczenie

U2

Student potraﬁ przeanalizować studium przypadku
z obszaru polityki zagranicznej i dyplomacji, wskazać
głównych aktorów, mechanizmy, skutki

EST_K1_U01,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

prezentacja, zaliczenie

U3

Student potraﬁ zidentyﬁkować i zastosować strategie
komunikacyjne charakterystyczne dla dyplomacji
współczesnej

EST_K1_U09

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do tworzenia rekomendacji
politycznych w polityce zagranicznej i dyplomacji
na podstawie uzyskanej wiedzy i przeanalizowanych
studiach przypadku

EST_K1_K02, EST_K1_K03 prezentacja, zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

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.

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami,
podejściami i metodami stosowanymi w dziedzinie polityki zagranicznej i
dyplomacji. Kurs obejmie sesje dotyczące analizy polityki zagranicznej - aktorów,
procesów i dziedzin, w których prowadzona jest polityka zagraniczna, historii
dyplomacji, nowoczesnej dyplomacji jako narzędzia polityki zagranicznej,
dyplomacji kulturalnej, komunikacji dyplomatycznej oraz serii studiów przypadku
w polityce zagranicznej .

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Od studentów oczekuje się aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Obecność jest obowiązkowa. Brak obecności na więcej niż 50% zajęć
spowoduje niezaliczenie kursu. 2. Studenci, mający więcej niż 2
nieobecności, będą musieli je uzupełnić poprzez zadanie pisemne
przypisane przez prowadzącego (2000 słów, w tym przypisy i
bibliograﬁa). 3. Studenci powinni czytać materiały przypisane do
każdej sesji. Podczas semestru prowadzący może zdecydować się na
przeprowadzenie krótkiego testu / quizu w celu sprawdzenia
znajomości materiałów. Studenci będą mieć za zadanie analizę
wybranego studium przypadku z zakresu polityki zagranicznej w
oparciu o narzędzia analityczne przedstawione podczas
konwersatorium. Rezultatem będzie prezentacja multimedialna oraz
esej zaliczeniowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na przynajmniej 50% zajęć jest niezbędna do zaliczenia kursu

Sylabusy
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Key Concepts in Contemporary Security Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1280.5cd55925052f3.22

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 bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przybliżenie studentom kluczowych paradygmatów teoretycznych wykorzystywanych
w badaniach nad bezpieczeństwem. Kurs ma na celu dostarczyć studentom wskazówek analitycznych i narzędzi
do badania bezpieczeństwa w różnych kontekstach politycznych, umożliwić im głębsze zrozumienie i ocenę
wpływu dyskursów i praktyk bezpieczeństwa na współczesne społeczeństwa w wymiarze społecznym jak
i politycznym.

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 rozumie wielowymiarowość i złożoność
zagadnienia bezpieczeństwa w ujęciu tradycyjnym jak
i krytycznym oraz miejsce dyscypliny nauki
o bezpieczeństwie w systemie nauk społecznych

EST_K1_W01,
EST_K1_W02

prezentacja, zaliczenie

W2

zna i rozumie podstawowe teorie i koncepcje związane
z implementacją polityk bezpieczeństwem
na poziomie międzynarodowym, regionalnym,
wewnętrznym, jak i lokalnym

EST_K1_W10

prezentacja, zaliczenie

W3

zna i rozumie podstawowe mechanizmy regulujące
funkcjonowanie instytucji politycznych i społecznych
w kontekście szeroko rozumianych systemów
bezpieczeństwa

EST_K1_W03,
EST_K1_W05

prezentacja, zaliczenie

U1

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i przeprowadzić
krytyczną analizę tekstów naukowych i dokumentów
ramowych dotyczących zagadnień związanych
z badaniami bezpieczeństwa

EST_K1_U01

prezentacja, zaliczenie

U2

potraﬁ przygotować i wygłosić ustną prezentację
na temat kluczowych pojęć i zagadnień związanych
z badaniami nad bezpieczeństwem na podstawie
indywidualnej pracy lub pracy w grupie

EST_K1_U02,
EST_K1_U04

prezentacja

U3

potraﬁ przeprowadzić analizę zjawisk i procesów
społeczno-politycznych oraz oraz wskazać
na zależności między nimi wykorzystując ramy
teoretyczne analityczne właściwe dla studiów nad
bezpieczeństwem

EST_K1_U03,
EST_K1_U05,
EST_K1_U09

prezentacja, zaliczenie

EST_K1_K02

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do wykorzystania krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy z zakresu studiów nad
bezpieczeństwem i nauk o polityce, uznając jej
znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

e-wykład

5

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

40

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
152

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treść kursu obejmuje: przegląd głównych tradycyjnych i krytycznych teorii
stosowanych w badaniach nad bezpieczeństwem; dyskusję na temat
zmieniających się paradygmatów w badaniach nad bezpieczeństwem
(poszerzanie i pogłębianie bezpieczeństwa); analizę konwencjonalnych i
niekonwencjonalnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa.

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać: 1) zaliczenie z modułów online
2) zaliczenie z prezentacji 3) pozytywną ocenę z egzaminu końcowego
Studenci mają obowiązek zapoznać się z obowiązkowymi tekstami
prezentacja, zaliczenie przed rozpoczęciem każdych zajęć. Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa. Egzamin stanowi 100% oceny końcowej. Dodatkowe
punkty mogą zostać przyznane za aktywność i wysoką jakość
prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Animal Studies - An Introduction
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1380.604b3abdd75d2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
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

Having completed the course, the student will have general knowledge basic concepts, intuitions and theories
that build up contemporary animal studies. He/she will know basic texts of the discipline and will be able to seek
further information if necessary. Additionally, the student will enrich his/her reading and discussion skills. He/she
will be able to apply animal studies approaches in everyday life and in his/her work.

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

The student understands terminology and
conceptuality of animal studies.

EST_K1_W11

esej

W2

The student possesses knowledge about the history of
European human-animal relations.

EST_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The student can critically assess texts of culture
through the prism of animal studies.

EST_K1_U02

esej

U2

The student commands AS-related vocabulary and
conceptuality in English.

EST_K1_U08

esej

EST_K1_K02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

The student understands ethical dilemmas
commented in the ﬁeld of AS.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

60

przygotowanie do zajęć

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Who are animals? What are animal studies?
The transformation in the perception of animals in Western culture of the 20th century. The emergence of animal
studies. Cross-disciplinary character. Methods and approaches. Animal studies v. animality studies, posthumanism
and critical animal studies.
Text for discussion: Kari Weil, Thinking animals: Why animal studies now?, Franz Kafka, A Report to an Academy

2. Human and non-human animals in the Western tradition
Position of animals in Western thinking. Anthropocentrism. Concepts of conscience and reason. Division of animals.
Spectres of “brutality”. Non-human animality as a space of exception. Non-human animals as things and property.
Non-human animals as pets.
Texts for discussion: selected readings from Plato, Aristotle, Thomas Aquinus, René Descartes, Immanuel Kant,
G.W.F. Hegel, Heidegger

3. Animal liberation
Animal liberation movement. Perception of “specieism”. Ethics of human and non-human relations. Criticism of
non-human animals’ exploitation.
Text for discussion: Peter Singer, Animal Liberation

4. Vegetarianism and VeganismHistory of vegetarianism and veganism. Vegetarianism in various cultures and
religions. Philosophical and ethical discussions about vegetarianism and veganism.
Texts for discussion: selected readings on the history of vegetarianism

5. Jacques Derrida and animal studies (I): how are we animals?
Deconstruction of the human and non-human relationship. Non-human animals and language. Self-deﬁnition of
humanity. Ethics of eating animals. “Us” as animals.
Text for discussion: Jacques Derrida, The Animal that Therefore I Am (More to Follow)
W1, W2, U1, U2, K1

1.
6. Jacques Derrida and animal studies (II): animals in politics
Humans, non-human animals and politics. Sovereignty v. animality. What political space do animals inhabit?
Text for discussion: Jacques Derrida, The Beast and the Sovereign

7. Animal studies and literature
Human portrayal of animals. Speaking for animals / can animals speak for themselves?
Text for discussion: John M. Coetzee, The Lives of Animals, Elizabeth Costello; Michel Faber, Under the Skin

8. Animals in the social ﬁeld
Does nature has to be an object? Participation of non-human animals in human society. Do they need and can they
have a spokesperson?
Text for discussion: Will Kymlicka, Sue Donaldson, Zoopolis

9. Animals and law
How do norms apply to non-human animals? Natural law v. positive law. Protection of non-human animals.
Text for discussion: laws concerning protection of non-human animals

10. Animals and art
Non-human animals in art. Human as animals in art. Art by non-human animals: boundaries. Copyright issues.

11. Animals in theology and postsecular thought
Position of non-human animals in various religions. Anthropocentrism of Western theology. Souls and salvation of
animals in Judaism and Christianity. Buddhist universality? Humans as animals after the death of God. Postsecular
community of human and non-human animals.
Text for discussion: Giorgio Agamben, The Open. Man and Animal

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
In order to pass the participants need to submit an essay on a subject
from the area of animal studies. The essay needs to have at least 7 pages
of standard format. It should be written in English (in academic language)
and include footnotes and bibliography. It may be also submitted in the
student's native language (provided it is Polish, French, German, Italian,
Portuguese, Spanish or Russian), but in this case the ﬁnal note will be
automatically reduced by one grade. Admissibility condition: active
participation in classes. Max. 2 classes may be missed and every student
needs to take part in discussion.
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European Solidarity in the Process of Political and Society Integration. A
Philosophical Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1380.604f05f1ac4f6.22

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
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
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 prowadzonych zajęć jest ukazanie idei solidarności i jej wpływu na proces integracji Europejskiej.
Przedstawienie, dlaczego doświadczenie solidarności ma ważne znaczenie dla procesu integracji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

372 / 437

W1

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie
naukowe, stosowaną terminologię oraz metodologię
badań a także metody analizy i interpretacji zjawiska
solidarności i integracji europejskiej.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W10

egzamin ustny,
prezentacja

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U09

prezentacja

EST_K1_K01, EST_K1_K02

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny,
analizy i syntezy a także twórczej interpretacji
wybranych zjawisk kultury, w szczególności zasady
solidarności i integracji, potraﬁ komunikować się
na tematy specjalistyczne oraz prowadzić debatę
na tematy związane z kontynentem europejskim, jego
miejscem i rolą we współczesnej polityce, gospodarce,
przy wykorzystaniu terminologii naukowej dotyczącej
zasady solidarności i integracji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do wypełniania społecznych
zobowiązań oraz organizowania działań na rzecz
środowiska społecznego i interesu publicznego
obszaru europejskiego, regionalnego lub lokalnego,
lub z nimi powiązanego, jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści i uznaje znaczenie wiedzy
i nauki – właściwych dla kierunku studiów w rozwiązywaniu problemów społecznych,
politycznych i ekonomicznych związanych
bezpośrednio lub pośrednio z Europą - w wymiarze
międzynarodowym, regionalnym czy lokalnym, jest
gotów do myślenia i działania w sposób twórczy
i przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę i umiejętności
nabyte w czasie kursu dotyczącą działania zasady
solidarności oraz procesu integracji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie referatu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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
Konwersatorium składa się z części teoretycznej oraz praktycznej analizy tekstu

1. W części teoretycznej poruszane będą dwa główne problemy:
Pierwszy, w którym poruszany jest problem solidarności w tradycji ﬁlozoﬁcznej.
Ruch solidarności w odróżnieniu od rewolucji francuskiej odrzuca dialektyczny
charakter relacji, w której kluczową rolę odgrywa przeciwnik i koncentruje się na
relacji, dla której ważnym jest „bycie dla kogoś” i „bycie z kimś”. Ruch społeczny
ugruntowany był bowiem nie tyle na oczekiwaniach ekonomicznych, co na
prawach człowieka. Twórcy solidarności dostrzegają konieczność porzucenia
dialektyki istniejącej w myśli Marksa, której podstawą była eliminacja wroga,
dlatego koncentrują się na otwartości na drugiego człowieka. Dotyczy to także
pracy, którą rozumie Tischner jako rodzaj dialogu społecznego. Doświadczenie
solidarności w Europie Środkowej wpłynęło poważnie na proces solidaryzowania
W1, U1, K1
się społeczeństwa, ale także państw, co wpłynęło na proces integracji Europy.
Druga, dotyczy integracji europejskiej, w której fundamentalne znaczenie odgrywa
równość wobec praw i obowiązków. Chcemy pokazać, że proces integracji domaga
się pogłębionej reﬂeksji nad doświadczeniem solidarności i jej praktycznego
zastosowania.

1.

2. W części praktycznej będą analizowane dzieła przedstawiają zasadę
solidarności: dzieła Maksa Schelera, a także fragment Osoby i czynu, w którym
Karola Wojtyły przedstawia problem Przedstawienie alienacji oraz partycypacji.
Powstanie doświadczenia solidarności na gruncie kultury judeochrześcijańskiej
(Św. Paweł, Buber, Rosenzweig i Levinas, Tischner). Interpretacja angielskiego
przekładu na język angielski Etyki solidarności. Analiza dokumentów EU
ukazujących proces integracji w Europie i konieczność skoncentrowania się na
zagadnieniach aksjologicznych. Skoncentrowanie się na zagrożeniach i
perspektywach na przyszłość integracji europejskiej.

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywna obecność na zajęciach
jak również udział w dyskusji panelowej kończącej kurs oraz
egzamin ustny, prezentacja
przygotowanie referatu. Kurs kończy się egzaminem w formie
ustnej.
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HerStory: women’s rights and feminist movements in the diﬀerent
countries of the European Union
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1380.605470d7b295d.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 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 zna historię ruchów feministycznych w różnych krajach oraz historię walki o prawa kobiet.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna historię ruchów feministycznych i ich
konsekwencje we współczesnym świecie.

EST_K1_W10

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie ocenić wagę i wpływ
ruchów feministycznych na społeczeństwo.

EST_K1_U02

esej, prezentacja

EST_K1_K02

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny ruchów
feministycznych.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

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.

Podczas kursu omówione zostaną zagadnienia związane z historią ruchów
feministycznych w Europie w XIX i XX wieku, koncepcją "tradycyjnej roli kobiety w
społeczeństwie, głównymi aktami prawnymi i strategią Unii Europejskiej w
odniesieniu do równości w różnych aspektach życia społecznego, ze szczególnym
uwzględnieniem następujących tematów: rynek pracy, równość płac, proces
podejmowania decyzji ekonomicznych i politycznych, przemoc, polityka
antydyskryminacyjna, edukacja, równość w pracy i społeczeństwie. Dodatkowo
podczas kursu zostaną poddane analizie współczesne problemy z jakimi mierzą
się kobiety w nowoczesnych europejskich społeczeństwach oraz metody jakimi
walczą o swoje prawa.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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International Conﬂicts in Europe and Beyond
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1380.604dd1da91b94.22

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 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 kursu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi teoriami, koncepcjami I podejściami
używanymi w studiach nad konﬂiktem. Kurs zawiera sesje dotyczące teoretycznych i praktycznych zagadnień
z zakresu studiów nad konﬂiktem, oraz analizę wybranych studiów przypadku.

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

Podstawowa wiedza na temat statusu studiów nad
konﬂiktem w dziedzinie nauk politycznych i jej
powiązań z innymi dyscyplinami w zakresie
przedmiotowej i metodologicznej.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W10

zaliczenie

W2

Znajomość podstawowych teorii studiów nad
konﬂiktem oraz dobrze uporządkowana wiedza o jej
aktorach, rozwoju i procesach zachodzących podczas
konﬂiktów międzynarodowych.

EST_K1_W03,
EST_K1_W05

zaliczenie

W3

Wiedza na temat wybranych studiów przypadku I ich
znaczenia dla zrozumienia różnych, współczesnych
konﬂiktów zbrojnych.

EST_K1_W07

zaliczenie

U1

Student potraﬁ wskazać procesy społeczno-polityczne
istotne dla zrozumienia współczesnego konﬂiktu
zbrojnego.

EST_K1_U01,
EST_K1_U06,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

esej, prezentacja

U2

Student potraﬁ przeanalizować studium przypadku
z obszaru konﬂiktów międzynarodowych, wskazać
głównych aktorów, mechanizmy, skutki

EST_K1_U01,
EST_K1_U10

esej, prezentacja

U3

Student potraﬁ zidentyﬁkować i użyć przyswojonych
teorii i koncepcji w prostym zadaniu z zakresu analizy
konﬂiktu.

EST_K1_U01,
EST_K1_U04,
EST_K1_U06

esej, prezentacja

EST_K1_K02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w zróżnicowanej
i wielokulturowej grupie w celu ukończenia projektu
grupowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie eseju

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

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.

Podczas wykładów każdy z problemów zostanie przedstawiony przez
prowadzącego. Podczas seminariów wybrane zagadnienia zostaną omówione w
sposób interaktywny. Ponadto każda sesja będzie dotyczyła zakresu konkretnego
problemu w oparciu o analizę tekstu, o którego przeczytanie zostali poproszeni
studenci, po czym nastąpi dyskusja. Wybrane sesje mogą mieć formę
rozszerzonej lekcji online. Sesje początkowe skupią się na teoriach i koncepcjach
wykorzystywanych w badaniach konﬂiktu, a także na problemie
multidyscyplinarności tej dziedziny. Studenci zapoznają się również z zestawem
narzędzi do analizy konﬂiktów. Podczas kolejnych sesji omówione zostaną takie
zagadnienia, jak rola etniczności, pamięci, tożsamości i zasobów w konﬂikcie
międzynarodowym. Wreszcie, do dokładniejszej analizy zostanie wybranych kilka
studiów przypadku.

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci podzieleni na grupy będą mieć za zadanie analizę
wybranego konﬂiktu w oparciu o narzędzia analityczna
przedstawione podczas wykładu. Rezultatem będzie prezentacja
multimedialna oraz esej zaliczeniowy. Od studentów oczekuje się
aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Obecność jest obowiązkowa.
Brak obecności na więcej niż 50% zajęć spowoduje niezaliczenie
kursu. 2. Studenci, mający więcej niż 2 nieobecności, będą musieli
je uzupełnić poprzez zadanie pisemne przypisane przez
prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Interpretation of heritage
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1380.604dc56746bfa.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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Introducing students to the main techniques and methods of heritage interpretation

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

current paradigms of museology and its main
dillemma

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W06

projekt
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W2

principles of heritage interpretation in museums and
other heritage sites

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student is able to conduct meaningful interpretive
process of a small scale exhibition or a site

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03

projekt

U2

student is able to participate in debates about
heritage and museums

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student is ready to communicate his/her ideas during
meetings and interact by giving constructive feedback

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
projekt
EST_K1_K03, EST_K1_K04

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

projektowanie

10

przygotowanie opisu i interpretacji okazów

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

15

analiza problemu

30

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.

Historia muzeów, zmiany w rozumieniu i deﬁnicji dziedzictwa.

W1, W2

2.

Basic methodology of heritage interpretation.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Workshop in museum interpretation

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
active presence in the classes, defending own project

Wymagania wstępne i dodatkowe
none

Sylabusy
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On Virtue in Politics. Past, Present, Future
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1380.604dccde9d65a.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
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The aim of the course is to familiarize students with selected issues of political philosophy in the context of its
relationship to the issue of virtue (excellence).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

has ordered and extended knowledge of terminology
used in the humanities and social sciences

EST_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

has the ability to read with comprehension and
critically analyze texts pertinent to European studies
and have the ability to compare them to texts
presenting diﬀerent views on the subject, confront
them and draw his or her own conclusions

EST_K1_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

EST_K1_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

is aware of the level of his or her own knowledge and
skills, understands the need for long-life learning in
terms of professional and personal development, can
determine the directions of his or her own professional
and personal development

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

35

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie eseju

40

konsultacje

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

A series of lectures on the theoretical and practical meaning of virtue in politics.
It will begin with careful analysis of the very concept of „virtue”, which has lost
much of its original meaning. And this original meaning, known at least since the
times of ancient Greece, is or might be politically important. For the Greeks,
(fulﬁlled) virtue was a excellence of human existence, a certain state or condition
we are obliged to achieve. And it was obvious to them that teaching and
practising such a virtue should be the highest end of political life. In the course, I
am going to demonstrate that modern politics rejects this goal more or less
consciously, maintaining that virtue is irrelevant or even dangerous (at least
potentially) to public matters

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin ustny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
The condition for admission to the exam is a positive
grade of a obligatory essay.
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The European Convention on Human Rights
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1380.604b43699a4ec.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 prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course has an introductory, yet comprehensive character. It aims to provide students with basic knowledge
on the Convention, its control system and case law of the ECtHR. Having completed the course, the student will
be able to apply the Convention to various areas of social life and to read ECtHR’s judgments.

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

has extended, ordered knowledge about the various
sub-disciplines of European Studies (law, political
science, economics, history, society and culture) in
addition to deepened knowledge of his or her chosen
sub-discipline.

EST_K1_W10

egzamin pisemny

W2

has extended knowledge about international public
law, European Union law as well as that of the Council
of Europe, including human rights law.

EST_K1_W03

egzamin pisemny

U1

has enhanced research skills which include
formulating and analyzing research problems,
choosing appropriate research methods and
techniques, presenting and disseminating the results
of research which allows to resolve problems in the
ﬁeld of European Studies

EST_K1_U02

egzamin pisemny

U2

is capable of critical analysis, evaluation and synthesis
of new and complex ideas

EST_K1_U09

egzamin pisemny

EST_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

can apply his or her knowledge and understanding in
occupational contexts

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza aktów normatywnych

30

analiza orzecznictwa

30

przygotowanie do egzaminu

60

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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I. Introduction and general information.

1.

Signiﬁcance of the ECHR. Historical context: origins of the Convention, its
preparation, adoption, and coming into force. The ECHR as an international
W1, W2, U1, U2, K1
agreement compared with other human rights treaties. Preamble and basic
principles of the ECHR. Its structure and additional protocols. Law of the ECHR and
its constitutionalisation. Evolution of the ECHR law, Protocol No. 11 and the
Interlaken Process.
II. System of the ECHR.
Legal character of the Convention. Accession to the ECHR. Reservations and
interpretative declarations. Withdrawal from the ECHR. The ECHR as customary
law. Art. 1 ECHR: the notion of jurisdiction. Positive obligations of states. Position
of the ECHR in domestic legal orders.
Interpretation of the Convention. The purpose and object of the ECHR. The
principle of eﬀective human rights protection. The ECHR as a “living instrument”:
dynamic interpretation. Autonomous concepts in ECtHR’s case law. Margin of
appreciation. Absolute rights. Limitative clauses.

2.

ECHR control mechanism. Evolution of Strasbourg control mechanisms.
Composition and functioning of the ECtHR. Individual applications. Inter-state
applications. Conditions of admissibility of applications.

W1, W2, U1, U2, K1

Jurisdiction of the ECtHR. Personal jurisdiction: the scope of states’ responsibility,
the notion of a victim. Material jurisdiction. Temporal jurisdiction: the concept of
continuous violation. Territorial jurisdiction: extraterritorial application of the
ECHR. Derogations of rights and freedoms in special circumstances.
Proceedings before the ECtHR. Role, structure and character of ECtHR’s rulings.
Case law databases. Execution of judgments. Advisory opinions.
The ECHR and the European Union. The Convention in Community / EU law.
Cooperation between the ECtHR and the CJEU. Indirect responsibility of the EU for
violating the ECHR. The accession of the EU to the ECHR.

Sylabusy
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III. Material content of the ECHR as interpreted by the European Court of Human
Rights.
Art. 2, Protocols 6 and 13. Protection of life. Material and procedural obligations of
states. Death penalty. Euthanasia and abortion. Use of force by the state.
Protection of life and healthcare.
Art. 3. Prohibition of torture, inhuman or degradating treatment or punishment.
The notions of torture and inhuman or degradating treatment. Responsibility for
prisoners. Deportation and extradition under ECHR protection.
Art. 4. Prohibition of slavery and forced labour. The notions of forced and
compulsory labour, acceptable exceptions.
Art. 5. The right to personal freedom and security. Deprivation of liberty,
detention, arrest. Legal measures and compensation.
Art. 6, 13. Right to a fair trial. Right to an eﬀective legal remedy. Procedural
guarantees, presumption of innocence. Reasonable length of proceedings.
Art. 7. Non-retroactivity in criminal law. Nullum crimen sine lege. Nulla poena sine
lege.
Art. 8. Protection of family and private life. The notions of family life and private
life. Protection of domicile.

3.

W1, W2, U1, U2, K1

Art. 9. Freedom of thought, conscience and religion. Admissible exceptions,
limitative clauses.
Art. 10. Freedom of speech. Rights of journalists. Situation of politicians and public
functionaries.
Art. 14, Protocol No. 12. Prohibition of discrimination.
Art. 1, Prot. No. 1. Protection of property. The notion of property, scope of
protection. Conditions of expropriation.
Art. 2, Prot. No. 1. Right to education. Freedom of conscience and upbringing
against state intervention into the content of education.
Art. 3, Prot. No. 1. Right to free elections. The notion of a legislative body.
Principles of free election.
Art. 2-4, Prot. No. 4, Art. 1, Prot. No. 7. Freedom of movement. Principles of
extradition. Procedural guarantees.
Art. 2-4, Prot. No. 7. Guarantees in criminal law.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Written exam consisting of two parts: I. multiple choice test concerning
the material from lectures (no additional materials are allowed during this
part), II. case analysis concerning a judgment of the ECtHR.
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Internship
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1380.5cd5592f95b53.22

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 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Students will master a set of transversal skills which they need to master in their future domestic and
international work environments, so that they are equipped to use organizational, inter-cultural communication,
language and information skills, when confronted with the challenges of daily professional practice.

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

Students understand and communicate issues from
and across diﬀerent cultural, European and
international perspectives; to process knowledge and
information in a timely, accurate, and eﬃcient way
and to seek solutions with student peers across
cultural and linguistic boundaries throughout their
studies.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W05,
EST_K1_W09,
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

raport

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Students are able to develop a large set of transversal
skills which students need to master in their future
domestic and international work environments, so that
they are equipped to use organizational, inter-cultural
communication, language and information skills.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Students are ready to partcipate in a multidisciplinary, multi-multilingual and multi-cultural study
environment at diﬀerent universities allows all
students to sharpen their skills to combine intraEuropean mobility with their study-related workload in
a structured and eﬀective manner on a daily basis.

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
raport
EST_K1_K03, EST_K1_K04

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

Forma aktywności studenta
praktyki

30

przygotowanie raportu

30

rozwiązywanie zadań

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

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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The internship ties in directly with the student’s disciplinary specialization:
It is solely the student’s responsibility to scout for viable internship positions,
thereby taking into account the requirements of the respective organization or
internship mentor,
1.

Before the start of the internship, the student writes a project proposal: This
needs to be handed in to the internship coordinator of the bachelor programme,
The internship will only become part of the student’s curriculum on acceptance of
the project proposal.
For more detailed information about the procedure you need to follow in order to
valorise an internship, more information will be provided on the student learning
platform.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Students ﬁnd an internship themselves and get the choice approved by the programme internship-coordinator (through a
project proposal).
Rodzaj zajęć

praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia

raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Students have to prove their participation in their internship (conﬁrmation
letter by employer) and write an internship report of a maximum of 2.500
words, which is to be delivered to the internship coordinator until at least
two weeks after the internship has ended. • Pass/fail • Duration
internship: min. 150 hours
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Thesis Seminar
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.1100.5cd55923469e1.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

The seminar is devoted to instilling basic methodological knowledge and the ability to determine research
problems in a correct academic setting.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rozumie kluczowe teoretyczne i metodologiczne
podejścia powszechnie stosowane w badaniach
europeistycznych

EST_K1_W07,
EST_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne
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W2

rozumie zasady etyki akademickiej i podstawowe
zasady ochrony własności intelektualnej

EST_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3

zna naukowy warsztat pisarski i rozumie style i zasady
sporządzania przypisów naukowych

EST_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U1

syntetyzować i prezentować myśli na wybrany temat
badawczy związany ze studiami europejskimi
(dobierając odpowiednio skonstruowane pytania
i metody badawcze)

EST_K1_U02,
EST_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

zlokalizować i interpretować informacje dotyczące
wybranych zagadnień badawczych w ramach studiów
europejskich w oparciu o odpowiednie źródła, a także
oceniać znaczenie tych źródeł

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U3

prezentować wyniki badań indywidualnie i w grupie,
zgodnie z instrukcjami podanymi przez promotorów
i opiekunów naukowych

EST_K1_U04,
EST_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U4

przedstawić wyniki badań w języku angielskim,
opierając się na odpowiednim wyborze źródeł
naukowych i podejść metodologicznych

EST_K1_U04,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

EST_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy, oceny i syntezy złożonych teorii
związanych z integracją europejską

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań literaturowych

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

poprawa projektu

5

przygotowanie pracy semestralnej

20

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium ma na celu pomóc studentom w przygotowaniu i sﬁnalizowaniu pracy
licencjackiej. Studenci otrzymają wskazówki na temat poszczególnych etapów
przygotowania pracy licencjackiej, w tym: dyskusję nad etycznymi aspektami
pracy naukowej, przygotowanie odpowiedniego projektu badawczego, dokonanie
przeglądu literatury, napisanie propozycji pracy magisterskiej, zarządzanie dużą
ilością źródeł poprzez narzędzia komputerowe, prowadzenie badań, pisanie pracy
dyplomowej, prezentowanie badań i obrona pracy licencjackiej

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, metoda
projektów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studenci zostaną poproszeni o przygotowanie ustnej
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne prezentacji swojego planu badań i przesłanie propozycji
pracy w formie pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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EU in the Multilateral Order - Legal Aspects
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1100.621dcc0eaf233.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej prawnych aspektów polityki zagranicznej Unii Europejskiej

C2

Kompleksowa analiza wybranych polityk Unii Europejskiej, takich jak wspólna polityka handlowa, wspólna
polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, polityka sąsiedztwa, polityka migracyjna i azylowa, współpraca na rzecz
rozwoju i pomoc humanitarna.

C3

Przekazanie studentom multidyscyplinarnej wiedzy na temat podstawowych aspektów i wartości Unii Europejskiej
i integracji europejskiej oraz państw i społeczeństw europejskich, co pozwala uchwycić wielowymiarowe
zagadnienia, zainteresowania i idee, które są niezbędne do zrozumienia Europy jako proces gospodarczy,
kulturowy i społeczny w przeszłości i teraźniejszości.

C4

Nauczenie studentów umiejętności analitycznego prowadzenia badań pod kierunkiem, a także przedstawiania
i raportowania, w sposób jasny i wyczerpujący, ustnie i pisemnie, wiedzę dotyczącą zagadnień europeistyki, tak
aby ogólnie studenci byli w stanie formułować pytania badawcze, rozumieć literaturę akademicką zbierają
i analizują dane, krytycznie rozważają wyniki badań i wplatają je w naukowo-akademicką prezentację własnych
wyników badań.

Sylabusy

397 / 437

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 procesy stanowienia
i stosowania prawa w dziedzinie stosunków
zewnętrznych Unii Europejskiej

EST_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Student ma znajomość szczegółowych zagadnień
dotyczących wybranych polityk Unii Europejskiej

EST_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

Student ma multidyscyplinarną wiedzę na temat
podstawowych aspektów i wartości Unii Europejskiej
i integracji europejskiej oraz państw i społeczeństw
europejskich

EST_K1_W02,
EST_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W4

Student rozumie zasady funkcjonowania systemu
prawnego i instytucji Unii Europejskiej.

EST_K1_W02,
EST_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W5

Student rozumie rolę państw członkowskich
w procesie tworzenia prawa UE.

EST_K1_W02,
EST_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować i interpretować,
omawiane w ramach przedmiotu przepisy prawa UE,
z którymi łączone są określone konsekwencje prawne.

EST_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ przeanalizować rolę Europy w świecie
i ma umiejętność uchwycenia złożonych,
wielowymiarowych historycznych i współczesnych
stosunków między Europą a innymi krajami,
społeczeństwami i regionami i/lub kontynentami.

EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ analizować określone zagadnienia,
a także przedstawiać i raportować, w sposób jasny
i wyczerpujący, ustnie i pisemnie, wiedzę dotyczącą
tych zagadnień, tak aby formułować pytania
badawcze, rozumieć literaturę akademicką, zbierać
i analizować dane, krytycznie rozważać wyniki badań.

EST_K1_U02,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U4

Student potraﬁ scharakteryzować poszczególne źródła
prawa UE.

EST_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U5

Student potraﬁ opisać relacje między prawem UE
a prawem krajowym państw członkowskich UE.

EST_K1_U02

zaliczenie na ocenę

K1

Student jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

EST_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotów do aktywności zawodowej
w instytucjach krajowych i międzynarodowych, także
na poziomie lokalnym, które zajmują się problematyką
europejską

EST_K1_K02

zaliczenie na ocenę

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

20

ćwiczenia

20

analiza aktów normatywnych

20

analiza orzecznictwa

20

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

30

analiza problemu

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Osobowość prawna i kompetencje UE. Reprezentacja UE na arenie
międzynarodowej.

W1, U1, K1, K2

2.

Status prawa międzynarodowego w UE. Procedury zawierania umów
międzynarodowych. Bezpośredni skutek umów międzynarodowych UE.

W1, U1, K1, K2

3.

UE a inne organizacje międzynarodowe. Relacje z sądami i trybunałami
międzynarodowymi.

W1, U1, K1, K2

4.

Relacje z państwami trzecimi. Rozszerzenie Unii Europejskiej. Europejska polityka
sąsiedztwa.

W1, W2, U1, K1, K2

5.

Wspólna polityka handlowa

W2, U1, K1, K2

6.

Współpraca na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna.

W2, U1, K1, K2

7.

Polityka migracyjna i azylowa

W2, U1, K1, K2

8.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Wspólna
polityka bezpieczeństwa i obrony

W2, U1, K1, K2

9.

Zasady funkcjonowania systemu prawnego i instytucji Unii Europejskiej.

W3, W4, U3, K1

10.

Źródła prawa UE.

W3, U2, U3, U4, K1

11.

Rola państw członkowskich w procesie tworzenia i stosowania prawa UE.

W3, W5, U2, U3, K1

Sylabusy
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12.

Relacje między prawem UE a prawem krajowym państw członkowskich UE.

W3, U1, U2, U3, U5, K1,
K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Pozytywna ocena z zaliczenia

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Pozytywna ocena z zaliczenia

Sylabusy
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EU Politics and Policies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1100.621dcc0f152af.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs zapewnia studentom podstawową wiedzę na temat zasad funkcjonowania oraz dynamiki procesów
tworzenia polityk wspólnotowych UE. Koncentruje się na podstawowych mechanizmach i wyzwaniach dla polityk
wspólnotowych UE w odniesieniu do ich funkcji regulacyjnych i redystrybucyjnych. Dostarcza studentom
podstawowych wskazówek analitycznych i narzędzi dla zrozumienia i oceny wpływu polityki UE na przyszłość Unii
i państw członkowskich

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

podstawową strukturę instytucjonalną UE, w tym
specyﬁkę funkcjonowania głównych instytucji unijnych
oraz ich rolę w kształtowaniu i zarządzaniu politykami
wspólnotowymi UE

EST_K1_W03

prezentacja, zaliczenie

W2

główne teorie, kategorie i zasady funkcjonowania
polityk publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem
procesów tworzenia polityk wspólnotowych
na poziomie UE

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W05,
EST_K1_W10

prezentacja, zaliczenie

W3

zakres polityk wspólnotowych oraz zakres i wpływ
na integrację europejską

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W11

prezentacja, zaliczenie

U1

rozróżnić, sklasyﬁkować i przeprowadzić analizę
funkcjonowania poszczególnych polityk
wspólnotowych UE w szerszym kontekście integracji
europejskiej

EST_K1_U02,
EST_K1_U05,
EST_K1_U10

prezentacja, zaliczenie

U2

wyszukać, czytać ze zrozumieniem i przeprowadzić
krytyczną analizę tekstów naukowych i dokumentów
politycznych dotyczących zagadnień właściwych dla
polityk wspólnotowych UE

EST_K1_U01

prezentacja, zaliczenie

U3

przygotować i wygłosić prezentację lub pracę pisemną
na temat kluczowych pojęć i zagadnień związanych
z politykami wspólnotowymi UE, bazując
na indywidualnej pracy lub pracy w grupie

EST_K1_U03,
EST_K1_U06,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

prezentacja

EST_K1_K02

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy z zakresu
nauk o polityce i administracji oraz nauk o polityce
publicznej, uznając jej znaczenie w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

40

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

42

przygotowanie do zajęć

42

e-wykład

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
151

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Treść kursu obejmuje: wprowadzenie do architektury instytucjonalnej UE i
procesów podejmowania decyzji; przegląd głównych podmiotów polityki UE;
wprowadzenie do teorii polityki publicznej; przegląd procesów i funkcji polityki UE;
analiza rozwoju i funkcjonowania wybranych polityk wspólnotowych UE.

1.

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać: 1) zaliczenie z modułów online
2) zaliczenie z prezentacji 3) pozytywną ocenę z egzaminu końcowego
Studenci mają obowiązek zapoznać się z obowiązkowymi tekstami
prezentacja, zaliczenie przed rozpoczęciem każdych zajęć. Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa. Egzamin stanowi 100% oceny końcowej. Dodatkowe
punkty mogą zostać przyznane za aktywność i wysoką jakość
prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza za zakresu nauk i polityce i nauk o stosunkach międzynarodowych.

Sylabusy
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Modern European State Formation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1100.5cd426783676e.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Przekazanie studentom wiedzy na temat kształtowania się nowoczesnych form państwowych w Europie
od początku epoki nowożytnej, po wiek XX.

G2

Discussion of the ideas concerning state formation, in particular in and trhough the writings of political
philosophers.

G3

Discussion of factors, which inﬂuence the changes of the form of power, of borders and peoples' reactions to
them.

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 poznaje i rozumie teorie, ogólne podstawy,
metodologię i terminologię ogólną i szczegółową
z zakresu dziedzin historii, nauki o państwie prawa
i mechanizmach jego funkcjonowania w kontekście
historycznym. Student poznaje i rozumie zasady
funkcjonowania systemów i instytucji
charakterystycznych dla europejskich organizacji,
w tym w szczególności dla Unii Europejskiej oraz jej
państw członkowskich, jak i poszczególnych państw
kontynentu w kontekście historycznym. Student
poznaje i rozumie doktryny i ideologie determinujące
rozwój państw i społeczeństw w Europie, zarówno
w kontekście historycznym, politycznym i społecznym.

EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W10

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

EST_K1_U02,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student poznaje metody analizy stosunków
panujących w systemach państwowych; umie
zastosować metodologię do oceny i badania
konkretnych ustrojów politycznych w różnych
kontekstach historycznych i geograﬁcznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student zostaje przygotowany do aplikacji swojej
wiedzy w sposób etyczny, zgodny ze standardami
naukowymi i moralnymi, bez uprzedzeń.
Przygotowywany jest to dzielenia się umiejętnościami
z otoczeniem.

EST_K1_K02, EST_K1_K04 esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

110

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

The reason of state or the reason of citizens? Building of strong ‘national’ states in
W1, U1, K1
Western Europe (France, England) in the 16th and 17th centuries.

Sylabusy
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2.

An isolated phenomenon. The political system in the Polish-Lithuanian
Commonwealth – Nobles’ Democracy.

W1, U1, K1

3.

The good Father-Monarch? Enlightened Absolutism in Europe.

W1, U1, K1

4.

The world turned upside down. The French Revolution – its impact on the
understanding of the functions of the state.

W1, U1, K1

5.

The ﬁrst bureaucrat of modern Europe. Napoleon and his input into modern state
formation.

W1, U1, K1

6.

9.Attempts to revitalize the Ancien Regime. The return of “normality” at the
Congress in Vienna.
Movements towards united national states in 19th century Europe. Risorgimento
in Italy – uniﬁcation of Italian states. Uniﬁcation of Germany – the role of economy
versus the role of politics. From a federation of states to a federal state.

W1, U1, K1

7.

The national question in 19th/20th century Europe I. National awakening in 19th
century in Central Europe. Changes in Austrian Empire after 1867. Forming of new
states in the Balkans in the 19th century. The national question in 19th/20th
century Europe II. Forming of National States after 1918.

W1, U1, K1

8.

Modern dictatorships. Totalitarian states in 20th century Europe. Soviet Union –
ﬁrst socialist/communist state in the world. Fascism, Nazism and Stalinism in
Europe.

W1, U1, K1

9.

The welfare state of workers and peasants. The forming of Communist regimes in
Central Europe after World War II, 1944-48.
“Peoples’ Democracies” in CE in the years 1948-1989.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

studenci przygotowują prezentację, a po zakończeniu
zaliczenie pisemne, esej, prezentacja zajęć piszą dodatkowo w domu trzy eseje na wybrane
tematy

Wymagania wstępne i dodatkowe
None

Sylabusy
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Politics and Society in the Balkans
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1100.5cd559262ce5e.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main aim of the course is to analyse contemporary Balkan politics and society. During the course major
aspects of the contemporary political and social developments in South-Eastern Europe will be discussed,
including current political landscape, main political and social challenges as well as relations in the region and
between the Balkan states, European Union and the wider world. The course will cover case studies of the
Western Balkan countries: Croatia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Bosnia, Albania and Macedonia, as well as
Bulgaria. This is a crash course, that could be a prerequisite for those who wish to study the region in more
details or in comparative perspective.

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

The student will get the knowledge about the Balkan
countries and their sociopolitical systems

EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

Understands how the process of European
Enlargement functions regarding the Western Balkan
states

EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W11

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U1

EST_K1_U06,
The student is able to critically read the assigned texts
EST_K1_U08,
and prepare a presentation
EST_K1_U09

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

The student is able to organise work in a group and
outside the classroom and present the outcome in the
form of multimedia presentation

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizowania procesów społeczno politycznych
w Europie Południowo-Wschodniej i integracji
Europejskiej w tym regionie.

EST_K1_K02,
zaliczenie pisemne,
EST_K1_K03, EST_K1_K04 prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

History of Balkans, Case studies: Croatia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Bosnia,
Albania, Macedonia, Bulgaria

W1, W2, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja, obecność, zaliczenie pisemne
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Socio-political Dimensions of International Migrations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTGECJS.1100.621dcc123fa3f.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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Kurs ma na celu przekazanie studentom wiedzy i zrozumienia współczesnych migracji zagranicznych, ich
przepływy, przyczyny i konsekwencje, rodzaje i trajektorie. Studenci zostaną zapoznani z ogólnymi teoriami
migracji (socjologiczne i ekonomiczne) oraz zarys historii przepływów migracyjnych z Europejskiej
perspektywiczny. Tło teoretyczne zostanie następnie wykorzystane do analizy współczesnych przepływów
migracyjnych, z naciskiem na aspekty socjologiczne (indywidualne motywacje, rekonstrukcja tożsamości,
spójność społeczna, nierówności i porządek), a także szersze implikacje polityczne (polityka imigracyjna
i integracyjna, zarządzanie różnorodnością).

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 ogólne teorie migracji, ogólne
podstawy teoretyczne badań migracyjnych,
poszczególne metodologię badań migracyjnych
wywodzące się z różnych dyscyplin (np socjologia,
psychologia społeczna, antropologia, politologia),
terminologię ogólną i szczegółową w ramach badań
nad migracjami.

EST_K1_W02

zaliczenie pisemne, esej

W2

Student zna i rozumie interdyscyplinarność nauk nad
migracjami oraz ich powiązań, w szczególności
pomiędzy naukami politycznymi, prawem, historią
i socjologią, z uwzględnieniem ekonomii.

EST_K1_W10

zaliczenie pisemne, esej

EST_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt

EST_K1_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować procesy migracyjne oraz
ich wpływy, zarówno na poziomie polityk
poszczególnych państw UE oraz na poziomie UE, jak
i procesy społeczne wynikające z nasilenia globalnych
ruchów migracyjnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy na temat procesów
migracyjnych, oparte na statystykach, analizę polityk
krajowych i Unijnych, oraz poznawczą wiedzę
na temat zmian społecznych w poszczególnych
społeczeństwach Europy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

rozwiązywanie zadań

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
6.0

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
-wprowadzenie do studiów nad migracjami, interdyscyplinarność, metody badań
-krótka historia przepływów migracyjnych (Europejskie przepływy w XIX wieku migracje do miast; migracje transkontynentalne; migracje w XX wieku;
różnorodność migracji w XXI wieku)
- wprowadzenie do teorii migracji (ekonomiczne, socjologiczne), aplikacje teorii do
rzeczywistości, analiza przypadku
- zagadnienia na poziomie mikro - sieci społeczne, kapitał społeczny,
podmiotowość, przemiany tożsamości, liminialność

1.

W1, W2, U1, K1

- zagadnienia na poziomie makro - kultury migracji, nierówności społeczne,
globalny system kapitalistyczny, środowisko, zmiany klimatyczne
- zagadnienia socjologiczne, politologiczne: obywatelstwo, prawa, polityki
migracyjne oraz integracyjne, dyrektywy UE, standardy międzynarodowe, rola
międzynarodowych instytucji oraz NGOs.
- współczesne zagadnienia związane z migracjami: mobilność jako nowa
normalność, zarządzanie migracjami, państwo opiekuńcze, trans-narodowość,
różnorodność, populizm, uprzedzenia.

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, projekt,
esej

Esej (40% oceny): studenci mają napisać esej (około 2500 słów)
Egzamin pisemny (40% oceny): studenci piszą egzamin
końcowy. Praca na zajęciach, zaliczenia pracy
grupowej/domowej (20% oceny): student ma być obecny na
zajęciach i się do nich przygotować, brać udział w dyskusjach,
pracować w zespole.
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Gender Politics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1100.621dcc0f6fdﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studiów i studentek z podstawowymi pojęciami z zakresu studiów nad płcią kulturowo-społeczną

C2

Zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi pojęciami z zakresu badań nad płcią ( intersekcjonalność,
dyskryminacja ze względu na płeć, polityki równościowe) oraz ich omówienie w kontekście państw Unii
Europejskiej.

C3

Przekazanie wiedzy z zakresu relacj pomiędzy płcią i polityką, a także demokracją oraz obywatelstwem

C4

Wprowadzenie studentów i studentek do problematyki dyskryminacji ze względu na płeć

C5

Nabycie przez studentów i studentki umiejętności zastosowania teorii płci do wyjaśniania społecznej
rzeczywistości współczesnych społeczeństw europejskich.

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 i rozumie główne pojęcia z obszaru studiów nad
płcią, zna teorie wyjaśniające relacje miedzy płcią
a polityką oraz demokracją i obywatelstwem, rozumie
mechanizmy powstawania dyskryminacji ze względu
na płeć w społeczeństwach europejskich i zna
mechanizmy zapobiegania im.

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W07

esej, prezentacja

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka potraﬁ identyﬁkować mechanizmy
nierówności ze względu na płeć oraz im zapobiegać,
identyﬁkować intersekcjonalne relacje pomiędzy płcią
a innymi wymiarami nierówności w kontekcie
społeczeństw europejskich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka potraﬁą pracować w grupie i dyskutować
oraz przygotowywać wspólne projekty.

EST_K1_K01,
esej, prezentacja
EST_K1_K02, EST_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

35

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie eseju

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Gender, democracy and citizenship – historical and contemporary theoretical
perspectives, feminist policy-making.

W1, U1, K1

2.

Gender politics in the contemporary EU societies

W1, U1, K1

3.

Social mobilisations - gendered perspective

W1, U1, K1

4.

Gendering globalisation

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny, zaliczone warunki konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe
None

Sylabusy
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Green Revolution(s) in Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1100.621dcc1105cbd.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

At the end of this course students will be able to: 1. Understand the meaning of “environment” and key issues in
Environmental Law; 2. Grasp the meaning of Global Environmental Law; 3. Understand the role of Regional
Environmental Law; 4. Understand the origins, nature, ethics and functions of International Environmental Law;

C2

At the end of this course students will be able to: 5. Know the sources (including principles and norms) of
International Environmental Law; 6. Know the subjects and major general institutions in International
Environmental Law; 7. Know the implementation, enforcement and monitoring measures in International
Environmental Law; 8. Have a broad understanding and knowledge of the various International Environmental
Law regimes; 9. Understand progressive developments in International Environmental Law.

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

W2

Students understand the various International
Environmental Law regimes

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
EST_K1_W09,
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

zaliczenie na ocenę

Students understand the key concepts and main
issues of Environmental Law, both on global and
regional levels.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
EST_K1_W09,
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

zaliczenie na ocenę

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Students have an understanding of the
implementation, enforcement and monitoring
measures in International Environmental Law and its
progressive developments.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Students are ready to conduct research under
supervision, as well as present and report, clearly and
comprehensively, both orally and in written form
knowledge concerning questions of European Studies
so that overall, students are able to formulate
research questions, understand academic literature,
collect and analyse data, critically reﬂect on research
ﬁndings and weave this into the scientiﬁc-academic
presentation of their own research results.

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

K2

Students are ready to reﬂect on the role of Europe in
the world, by being equipped to grasp the complex
multi-dimensional historical and contemporary
relations between Europe and other countries,
societies and regions and/or continents.

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

40

Przygotowanie prac pisemnych

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Introduction: Nature, History & Scope of Global Environmental Law

W1, W2, U1, K1, K2

2.

2. International Environmental Law

W1, W2, U1, K1, K2

3.

3. Regional Environmental Law

W1, W2, U1, K1, K2

4.

4. Biodiversity

W1, W2, U1, K1, K2

5.

5. International Law of Freshwater Resources

W1, W2, U1, K1, K2

6.

6. Law of the Sea & the Marine Environment

W1, W2, U1, K1, K2

7.

7. Climate Change

W1, W2, U1, K1, K2

8.

8. Pollution, Waste & Hazardous Substances

W1, W2, U1, K1, K2

9.

9. Responsibility & Liability in International Environmental Law

W1, W2, U1, K1, K2

10.

10. Human Rights & the Environment

W1, W2, U1, K1, K2

11.

11. Future Outlook

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Class participation (prerequisite). The ﬁnal grade is composed from:
written assignment and a ﬁnal take-home exam
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Theory of Protest Movements in Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1100.621dcc109eb52.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

- zrozumieć i wyjaśnić znaczenie takich pojęć, jak: ruch społeczny, protest, europeizacja, Europa, rola kultury i
tożsamości w mobilizacji społecznej, emocje i formy protestów w Europie, działania ruchów społecznych na
poziomie państw narodowych i ponadnarodowym;

C2

- rozumieć i wyjaśniać teorie protestu i ruchów społecznych wywodzące się z europejskiej myśli społecznej i/lub
odnoszące się do Europy;

C3

- wykazać się dogłębną wiedzą na temat współczesnych debat w dziedzinie mobilizacji społecznej w Europie;

C4

- odnieść teorie społeczne do przykładów ruchów społecznych i analizować je przez ich pryzmat.

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

znaczenie takich pojęć, jak: ruch społeczny, protest,
europeizacja, Europa, rola kultury i tożsamości w
mobilizacji społecznej, emocje i formy protestów w
Europie, działania ruchów społecznych na poziomie
państw narodowych i ponadnarodowym;

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06

zaliczenie ustne, esej

W2

teorie protestu i ruchów społecznych wywodzące się z
europejskiej myśli społecznej i/lub odnoszące się do
Europy;

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W06

zaliczenie ustne, esej

W3

współczesne debaty w dziedzinie mobilizacji
społecznej w Europie

EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06

zaliczenie ustne, esej

zaliczenie ustne, esej

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odnieść teorie społeczne do przykładów ruchów
społecznych i analizować je przez ich pryzmat

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07

U2

samodzielnie przedstawiać argumenty w debatach na
temat roli ruchów społecznych w demokracjach
europejskich

EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do pracy grupowej, brania udziału w dyskusjach,
przedstawiania perspektyw teoretycznych i wyników
badań empirycznych w grupie

EST_K1_K02, EST_K1_K03 zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

40

przeprowadzenie badań literaturowych

30

uczestnictwo w egzaminie

1

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
161

ECTS
6.0

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.

Zajęcia wprowadzające:
1. Problematyzowanie pojęcia Europy przez pryzmat ruchów protestu;
2. Ruchy społeczne w Europie - genealogia i aktualne debaty.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

Idee i teorie:
3. Europejskie teorie ruchów społecznych (np. teorie klasyczne, paradygmat
nowych ruchów społecznych, krytyka postkolonialna);
4. Kultura i tożsamość w konstruowaniu ruchów w Europie;
5. Formy i emocje protestów w Europie.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Współczesne światy protestu i wizje przyszłości.
6. Europa od dołu - przegląd ruchów społecznych w państwach narodowych;
7. Europa od dołu - przegląd ruchów społecznych na poziomie
ponadnarodowym;
8. Kontrola i kryminalizacja protestów we współczesnych demokracjach
europejskich - zarządzanie ruchami społecznymi w neoliberalizmie;
9. Eurosceptycyzm i protesty;
10. Wyobrażone przyszłości dla Europy - wizje zmian.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin ustny, egzamin pisemny (esej) 70% egzaminu będzie miało
formę pisemną (esej), 30% będzie odnosiło się do formy ustnej zaliczenie ustne, esej
dyskusja nad nadesłanym esejem (każdy student otrzyma krótką
recenzję przed egzaminem ustnym)
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Politics and Society in the Balkans
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1100.5cd559262ce5e.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main aim of the course is to analyse contemporary Balkan politics and society. During the course major
aspects of the contemporary political and social developments in South-Eastern Europe will be discussed,
including current political landscape, main political and social challenges as well as relations in the region and
between the Balkan states, European Union and the wider world. The course will cover case studies of the
Western Balkan countries: Croatia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Bosnia, Albania and Macedonia, as well as
Bulgaria. This is a crash course, that could be a prerequisite for those who wish to study the region in more
details or in comparative perspective.

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

The student will get the knowledge about the Balkan
countries and their sociopolitical systems

EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04

prezentacja, zaliczenie

W2

Understands how the process of European
Enlargement functions regarding the Western Balkan
states

EST_K1_W03,
EST_K1_W05,
EST_K1_W09

prezentacja, zaliczenie

U1

EST_K1_U05,
The student is able to critically read the assigned texts
EST_K1_U06,
and prepare a presentation
EST_K1_U08

prezentacja, zaliczenie

U2

The student is able to organise work in a group and
outside the classroom and present the outcome in the
form of multimedia presentation

EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy procesów społecznopolitycznych
i wykorzystania jej w pracy zawodowej

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
prezentacja, zaliczenie
EST_K1_K03, EST_K1_K04

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

History of Balkans, Case studies: Croatia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Bosnia,
Albania, Macedonia, Bulgaria

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, prezentacja
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Socio-political Dimensions of International Migrations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Social Change in Europe (joint BA program)

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTSCEJS.1100.621dcc123fa3f.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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu przekazanie studentom wiedzy i zrozumienia współczesnych migracji zagranicznych, ich
przepływy, przyczyny i konsekwencje, rodzaje i trajektorie. Studenci zostaną zapoznani z ogólnymi teoriami
migracji (socjologiczne i ekonomiczne) oraz zarys historii przepływów migracyjnych z Europejskiej
perspektywiczny. Tło teoretyczne zostanie następnie wykorzystane do analizy współczesnych przepływów
migracyjnych, z naciskiem na aspekty socjologiczne (indywidualne motywacje, rekonstrukcja tożsamości,
spójność społeczna, nierówności i porządek), a także szersze implikacje polityczne (polityka imigracyjna
i integracyjna, zarządzanie różnorodnością).

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 ogólne teorie migracji, ogólne
podstawy teoretyczne badań migracyjnych,
poszczególne metodologię badań migracyjnych
wywodzące się z różnych dyscyplin (np socjologia,
psychologia społeczna, antropologia, politologia),
terminologię ogólną i szczegółową w ramach badań
nad migracjami.

EST_K1_W02

zaliczenie pisemne, esej

W2

Student zna i rozumie interdyscyplinarność nauk nad
migracjami oraz ich powiązań, w szczególności
pomiędzy naukami politycznymi, prawem, historią
i socjologią, z uwzględnieniem ekonomii.

EST_K1_W10

zaliczenie pisemne, esej

EST_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt

EST_K1_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować procesy migracyjne oraz
ich wpływy, zarówno na poziomie polityk
poszczególnych państw UE oraz na poziomie UE, jak
i procesy społeczne wynikające z nasilenia globalnych
ruchów migracyjnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy na temat procesów
migracyjnych, oparte na statystykach, analizę polityk
krajowych i Unijnych, oraz poznawczą wiedzę
na temat zmian społecznych w poszczególnych
społeczeństwach Europy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

rozwiązywanie zadań

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
6.0

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
-wprowadzenie do studiów nad migracjami, interdyscyplinarność, metody badań
-krótka historia przepływów migracyjnych (Europejskie przepływy w XIX wieku migracje do miast; migracje transkontynentalne; migracje w XX wieku;
różnorodność migracji w XXI wieku)
- wprowadzenie do teorii migracji (ekonomiczne, socjologiczne), aplikacje teorii do
rzeczywistości, analiza przypadku
- zagadnienia na poziomie mikro - sieci społeczne, kapitał społeczny,
podmiotowość, przemiany tożsamości, liminialność

1.

W1, W2, U1, K1

- zagadnienia na poziomie makro - kultury migracji, nierówności społeczne,
globalny system kapitalistyczny, środowisko, zmiany klimatyczne
- zagadnienia socjologiczne, politologiczne: obywatelstwo, prawa, polityki
migracyjne oraz integracyjne, dyrektywy UE, standardy międzynarodowe, rola
międzynarodowych instytucji oraz NGOs.
- współczesne zagadnienia związane z migracjami: mobilność jako nowa
normalność, zarządzanie migracjami, państwo opiekuńcze, trans-narodowość,
różnorodność, populizm, uprzedzenia.

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, projekt,
esej

Esej (40% oceny): studenci mają napisać esej (około 2500 słów)
Egzamin pisemny (40% oceny): studenci piszą egzamin
końcowy. Praca na zajęciach, zaliczenia pracy
grupowej/domowej (20% oceny): student ma być obecny na
zajęciach i się do nich przygotować, brać udział w dyskusjach,
pracować w zespole.
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Thesis Laboratory
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.1200.621dcc0a98674.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 26

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

This course oﬀers students a platform to develop and discuss their bachelor thesis.

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

Students understand the diﬀerent disciplinary
approaches to European Studies, including the way in
which the diﬀerent disciplines interact and enrich each
other, so that they can grasp the richness of
disciplinary perspectives on Europe and reﬂect on the
added-value of multidisciplinary knowledge to
understand Europe.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

zaliczenie

W2

Students understand fundamental aspects and values
of the European Union and European integration as
well as of European states and societies, which allows
students to grasp the multi-dimensional issues,
interests and ideas that are necessary to understand
Europe as a political, economic, cultural and societal
process in past and present times.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

zaliczenie

Students are able to use various conceptual frames,
theoretical approaches and methodological tools, that
attempt to provide answers to the fundamental and
practical questions that the European project is
confronted with.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie

Students are able utilize means of comparison to
answer to which degree similarities and diﬀerences
across Europe exist, and how they deﬁne Europe at
large.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Students are ready to conduct research under
supervision, as well as present and report, clearly and
comprehensively, both orally and in written form
knowledge concerning questions of European Studies
so that overall, students are able to formulate
research questions, understand academic literature,
collect and analyse data, critically reﬂect on research
ﬁndings and weave this into the scientiﬁc-academic
presentation of their own research results.

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
zaliczenie
EST_K1_K03, EST_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

26

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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przygotowanie pracy dyplomowej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
116

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
26

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

The course oﬀers students a platform to develop and discuss their bachelor
thesis. On the one hand, students can present and discuss their thesis with their
peers. On the other hand they receive valuable feedback towards the ﬁnalization
of their bachelor thesis.

W1, W2, U1, U2, K1

Students are asked to develop a research project, which could, in light of the
future specializations in the bachelor, lead towards a bachelor thesis topic.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Permanent participation. Assessment: Pass/Fail
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Thesis Seminar and Thesis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.1200.5cd55924415ce.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
24.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Seminar is focused on individual guidance which is meant to accompany students in their work on BA theses.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rozumie kluczowe teoretyczne i metodologiczne
podejścia powszechnie stosowane w badaniach
europeistycznych

EST_K1_W07,
EST_K1_W10

zaliczenie pisemne

431 / 437

W2

rozumie zasady etyki akademickiej i podstawowe
zasady ochrony własności intelektualnej

EST_K1_W08

zaliczenie pisemne

W3

zna naukowy warsztat pisarski i rozumie style i zasady
sporządzania przypisów naukowych

EST_K1_W02

zaliczenie pisemne

U1

syntetyzować i prezentować myśli na wybrany temat
badawczy związany ze studiami europejskimi
(dobierając odpowiednio skonstruowane pytania
i metody badawcze)

EST_K1_U02,
EST_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

zlokalizować i interpretować informacje dotyczące
wybranych zagadnień badawczych w ramach studiów
europejskich w oparciu o odpowiednie źródła, a także
oceniać znaczenie tych źródeł

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

zaliczenie pisemne

U3

prezentować wyniki badań indywidualnie i w grupie,
zgodnie z instrukcjami podanymi przez promotorów
i opiekunów naukowych

EST_K1_U04,
EST_K1_U06

zaliczenie pisemne

U4

przedstawić wyniki badań w języku angielskim,
opierając się na odpowiednim wyborze źródeł
naukowych i podejść metodologicznych

EST_K1_U04,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09

zaliczenie pisemne

EST_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy, oceny i syntezy złożonych teorii
związanych z integracją europejską

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

20

przygotowanie pracy dyplomowej

320

przeprowadzenie badań literaturowych

100

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

pozyskanie danych

100

poprawa projektu

50

analiza i przygotowanie danych

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
710

ECTS
24.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium ma na celu pomóc studentom w przygotowaniu i sﬁnalizowaniu pracy
licencjackiej. Studenci otrzymają wskazówki na temat poszczególnych etapów
przygotowania pracy licencjackiej, w tym: dyskusję nad etycznymi aspektami
pracy naukowej, przygotowanie odpowiedniego projektu badawczego, dokonanie
przeglądu literatury, napisanie propozycji pracy magisterskiej, zarządzanie dużą
ilością źródeł poprzez narzędzia komputerowe, prowadzenie badań, pisanie pracy
dyplomowej, prezentowanie badań i obrona pracy licencjackiej

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, metoda
projektów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci zostaną poproszeni o przygotowanie i przesłanie pracy
licencjackiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Bachelor Thesis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.1200.621dcc0af1051.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 39

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Developing and improving skills needed to conduct research under supervision, as well as present in written form
knowledge concerning questions of European Studies so that overall, the student is able to formulate research
questions, understand academic literature, collect and analyse data, critically reﬂect on research ﬁndings and
weave this into the scientiﬁc-academic presentation of their own research results.

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

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
Students understand the diﬀerent disciplinary
approaches to European Studies, including the way in EST_K1_W04,
which the diﬀerent disciplines interact and enrich each EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
other, so that they can grasp the richness of
disciplinary perspectives on Europe and reﬂect on the EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
added-value of multidisciplinary knowledge to
EST_K1_W09,
understand Europe.
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

zaliczenie na ocenę

W2

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
EST_K1_W09,
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

zaliczenie na ocenę

Students are able to reﬂect on the role of Europe in
the world, not the least by being equipped to grasp
the complex multi-dimensional historical and
contemporary relations between Europe and other
countries, societies and regions and/or continents.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Students are able to be able to grasp the need for
a general knowledge of diﬀerent conceptual,
theoretical and methodological perspectives to
analyze and understand the European Union.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Students are able to use various conceptual frames,
theoretical approaches and methodological tools, that
attempt to provide answers to the fundamental and
practical questions that the European project is
confronted with

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U05,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Students understand n the fundamental aspects and
values of the European Union and European
integration as well as of European states and
societies, which allows students to grasp the multidimensional issues, interests and ideas that are
necessary to understand Europe as a political,
economic, cultural and societal process in past and
present times

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Students are ready to use transversal skills in their
future domestic and international work environments,
so that they are equipped to use organizational, intercultural communication, language and information
skills, when confronted with the challenges of daily
professional practice.

K2

Students are ready to use analytical skills to conduct
EST_K1_K01,
research under supervision, as well as present and
zaliczenie na ocenę
report, clearly and comprehensively, both orally and in EST_K1_K02,
EST_K1_K03, EST_K1_K04
written form knowledge concerning questions of
European Studies.

K3

Students are ready to express themselves in at least
one European language besides their mother tongue
and English so that they can engage in European
multilingual realities.

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

EST_K1_K01,
EST_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
EST_K1_K03, EST_K1_K04

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

Forma aktywności studenta
seminarium

39

przeprowadzenie badań empirycznych

30

analiza problemu

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
159

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
39

ECTS
1.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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The content of the thesis is dependent on the student's choice and interests:
The topic for the thesis should be chosen from one of the ﬁelds of disciplinary
specialization (major/minors) in the programme,
The bachelor thesis can also be entirely multidisciplinary in nature, combining
several specialization modules,
Ideally, the student are encouraged to proof in the bachelor thesis his/her
awareness of the diﬀerent disciplinary approaches that play a role in the ﬁeld of
topic that she/he has chosen,
The thesis serves as an academic paper in its own right, but can only be passed if
the student participates and passes the ‘Bachelor Thesis Laboratory’ in the ﬁnal
semester.
The bachelor thesis will not exceed 8.000 words, excl. footnotes and
bibliography.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, metody e-learningowe, dyskusja, seminarium, metoda projektów
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

The bachelor thesis will be assessed according to the examination
regulations at the university where the student registers and writes the
zaliczenie na ocenę bachelor thesis:  Continuous assessment without ﬁnal exam during the
examination period, including a o Mandatory public defense with at least
3 jury members (incl. chair, supervisor, second reader)
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Załącznik nr 174 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek:

European Studies

Poziom kształcenia:

drugiego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Spis treści
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Informacje podstawowe
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Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o polityce i administracji 55%
Nauki socjologiczne

15%
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10%

Językoznawstwo

10%

Historia

8%

Ekonomia i ﬁnanse
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Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Stacjonarne studia II stopnia w języku angielskim, MA in European Studies, mają charakter interdyscyplinarnych studiów nad
procesami zachodzącymi w Europie oraz zjawiskami politycznymi, społecznymi i kulturowymi w szeroko rozumianym
obszarze kontynentu europejskiego. Szczególny nacisk w programie tych studiów położony jest na zdobycie i pogłębienie
przez studentów specjalistycznej wiedzy o architekturze instytucjonalnej i politykach UE, a także o relacjach UE z innymi
regionami oraz roli Europy w świecie. Niezwykle istotny jest również kontekst regionalny: studenci międzynarodowi poznają
specyﬁkę polską i środkowoeuropejską, mając równocześnie możliwość konfrotowania wiedzy teoretycznej z bezpośrednim
doświadczeniem kulturowym. To daje uczestnikom studiów możliwość odniesienia aktualnych debat europejskich do
kontekstu regionalnego i lokalnego. Studenci mają możliwość wyboru pomiędzy trzema ścieżkami specjalizacyjnymi: Unia
Europejska, Europa Środkowo-Wschodnia, Kultura i Dziedzictwo Europejskie. Oprócz tego istnieją jeszcze trzy specjalizacje
powiązane z programami prowadzonymi w międzynarodowych konsorcjach. Jednym z najmocniejszych atutów studiów
europejskich w języku angielskim jest ich międzynarodowy charakter. Studenci mają możliwość odbycia semestru lub roku
studiów na jednej z uczelni partnerskich, w ramach niektórych ścieżek - otrzymania podwójnego dyplomu magisterskiego,
korzystają z wiedzy i doświadczenia ekspertów zapraszanych do współprowadzenia zajęć dydaktycznych i wygłaszania
wykładów otwartych, oraz z wielu możliwości uczestnictwa w szkołach letnich, warsztatach, praktykach i innego rodzaju
wydarzeniach organizowanych przez międzynarodowe konsorcja i sieci partnerów Instytutu Studiów Europejskich.
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Koncepcja kształcenia
Koncepcja kierunku zakłada zgodność z misją zarówno Instytutu Studiów Europejskich jak i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej
celem nadrzędnym jest przede wszystkim - w wypadku studiów tego typu - przyczynienie się do internacjonalizacji
proponowanych programów studiów, podniesienie atrakcyjności studiów oraz interdyscyplinarność. Stanowi to bez wątpienia
silny atut tegoż programu. Poprzez pobyt poza granicami kraju studenci powinni wspierać pozytywny obraz Instytutu i
Uczelni. Program wpisuje się w rozwój współpracy dydaktycznej i badawczej z partnerami zagranicznymi, z którymi są
realizowane poszczególne ścieżki specjalistyczne. Zaproponowanie tego rodzaju studiów jest także wynikiem istniejącej już
od wielu lat kooperacji Instytutu Studiów Europejskich z partnerami zewnętrznymi, zarówno na polu dydaktyki, jak i badań.

Cele kształcenia
Poznanie faktów, zjawisk, obiektów i zależności związanych z kontynentem europejskim z zakresu dyscyplin właściwych dla
kierunku studiów w stopniu pogłębionym w taki sposób, aby możliwe było analizowanie i prognozowanie problemów, także
badawczych, przez absolwentów studiów.
Nabycie wiedzy dotyczącej zasad ochrony i zarządzania własnością intelektualną oraz możliwościami rozwoju własnej
przedsiębiorczości.
Orientacja w społecznych, historycznych, ekonomicznych, ﬁlozoﬁcznych i prawnych uwarunkowań procesów zachodzących
na kontynencie europejskim.
Nabycie umiejętności samodzielnego planowania własnego uczenia się i doskonalenia przez całe życie - także np. na
studiach III stopnia, ukierunkowywania innych w tym zakresie a także kierowania pracą zespołu.
Nabycie umiejętności posługiwania się i komunikowania w języku obcym, nowożytnym, europejskim na poziomie co najmniej
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Gotowość do myśłenia twórczego w przysżłości, właściwe wykorzystaie nabytej wiedzy
Wypełnianie w przyszłości społecznych ról, organizowanie działań na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego
obszaru europejskiego, lub z nim powiązanego.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Na kontynencie europejskim mamy do czynienia z ciągłymi zmianami społeczno-gospodarczymi, zmienia się także
środowisko międzynarodowe, z którym - co naturalne - powiązany jest ten kontynent. Zmiany te powodują wyzwania także
dla Polski, jako jednego z państw istotnych dla kontynentu, jako całości, oraz w szczególności regionu
środkowoeuropejskiego, jako członka wielu organizacji o charakterze regionalnym, europejskim, na czele z Unią Europejską.
W związku z tym istnieje potrzeba kształcenia specjalistów, ekspertów, dysponujących fachową wiedzą dotyczącą zjawisk i
procesów społecznych, ekonomicznych czy prawnych zachodzących w zmieniającej się Europie. Studia przygotowane są z
myślą o kandydatach z różnych krajów świata, pragnących poznać Europę, Unię Europejską i region Europy ŚrodkowoWschodniej. Studia europeistyczne oferują specjalistyczne przygotowanie w zakresie integracji europejskiej i wiedzy o
Europie Środkowo-Wschodniej, dzięki któremu ich absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę zarówno w swoich krajach
pochodzenia, jak i w Polsce: w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, edukacji, mediach, organizacjach
pozarządowych oraz instytucjach kultury. Absolwenci kierunku przygotowani są również do pracy w instytucjach
międzynarodowych, w tym zwłaszcza instytucjach związanych z integracją europejską, think-tankach i ośrodkach
eksperckich. Ich wiedza i umiejętności będą również odpowiadać na potrzeby sektora prywatnego. Absolwenci kierunku są
również przygotowani do kontynuowania pracy akademickiej i badawczej na studiach III stopnia.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Europejski i globalny rynek pracy wymaga nie tylko wiedzy, lecz także zdolności szybkiego uczenia się, zdobywania nowych
umiejętności, nabywania sprawności w obsługiwaniu nowoczesnych narzędzi oraz kreatywności w rozwiązywaniu problemów.
Studia europejskie w języku angielskim poprzez swój intedyscyplinarny i wielokulturowy charakter kształcą absolwentów
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przygotowanych do pracy w bardzo różnych obszarach, sektora publicznego, prywatnego, czy też w organizacjach
pozarządowych i instytucjach kultury. Studenci uczą się funkcjonowania w międzynarodowym środowisku, wrażliwości na
różnice kulturowe oraz szybkiego przystosowywania się do zmieniających się warunków globalnego świata. Złożoność
procesów politycznych, społecznych i kulturowych w Europie i na świecie wymaga również umiejętności krytycznej analizy,
syntezy i interpretacji obserwowanych zjawisk. Innowacyjne metody dydaktyczne (debaty, symulacje, moduły e-learningowe,
przygotowywanie własnych projektów badawczych) pozwalają na łączenie wiedzy naukowej i doświadczenia praktycznego,
oraz przygotowują absolwentów do pracy samodzielnej i grupowej, pobudzając ich przedsiębiorczość i kreatywność.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Instytut Studiów Europejskich UJ prowadzi od wielu lat badania wpisujące się w prowadzony kierunek studiów, świadczą o
tym nie tylko publikacje naukowe poszczególnych pracowników Instytutu ale i publikacje naukowe. Spośród prowadzonych
aktualnie projektów badawczych Instytutu należy wymienić przede wszystkim: 1) Projekt badawczy Horizon2020 Research
and Innovation Actions: „EU3D. EU Diﬀerentiation, Dominance and Democracy” („EU3D: Zróżnicowana integracja, dominacja
i demokracja”), koordynowany przez ARENA Center for European Studies, Oslo University (Norwegia), ﬁnansowany przez
Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 Research and Innovation Action: Societal Challenges. Europe in a
changing world – Inclusive, innovative and reﬂective societies, koncentrujący się na analizie przyszłości Unii Europejskiej z
perspektywy zróżnicowanej integracji; 2) Projekt badawczy Horizon2020 Research and Innovation Actions: POPREBEL Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism” (Populistyczny
bunt przeciwko nowoczesności w Europie Wschodniej XXI wieku: neo-tradycjonalizm i neo-feudalizm), koordynowany przez
University College London (UK), ﬁnansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 Research and
Innovation Actions H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 (GOVERNANCE FOR THE FUTURE), mający na celu badanie
zjawiska rosnącego populizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy społecznej, politycznej, kulturowej i
ekonomicznej; 3) Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network: FATIGUE - Delayed Transformational Fatigue in
Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism - European Training Network - Konsorcyjne
studia doktoranckie z partnerami z Wielkiej Brytanii (University College London - koordynator projektu), Czech (Uniwersytet
Karola w Pradze), Estonii (Uniwersytet w Tartu), Serbii (Uniwersytet w Belgradzie) oraz Węgier (Uniwersytet Corvinus w
Budapeszcie), ﬁnansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative
Training Networks), zakładający badanie aktualnego zjawiska jakim są wzrastające w siłę ruchy populistyczne i nieliberalne
w Europie Środkowo-Wschodniej. Są to zatem badania odnoszące się do aktulanych problemów Europy i jej poszczególnych
społeczeństw. W ostatnich latach odbyły się również m.in. następujące konferencje organizowane przez Instytut: Zbudować
wspólną przyszłość: Włochy i Polska wobec polityki pamięci Unii Europejskiej. Pamięć totalitaryzmów (2016), Europejskie
narracje - Europa i Unia Europejska w XXI wieku jako przedmiot politycznych, społecznych i kulturowych konstrukcji (2015),
Sensitive heritage - sensitive interpretation (2015), Nowe polskie prawo konsularne (2015), Eurosceptycyzm w Europie
(2014), Polscy migranci w Europie (2013), Wielokulturowość - kryzys ponowoczesnego społeczeństwa? (2013), Quo vadis
Europo? Integrująca się Europa w procesie zmian (2013).
Potwierdzeniem prowadzenia badań związanych z obszarem europejskim są monograﬁe opublikowane prace pracowników
Instytutu w ostatnich latach, m.in.: P. Kubicki, Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego
trwania (2016), B. Gierat-Bieroń, P. Kubicki, J. Orzechowska-Wacławska, Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury
zmienił polskie miasta (2016), M. Natanek, Samorządy w Radzie Europy Od powstania Rady Europy do szczytu wiedeńskiego
1993 roku (2016), K. Gajda, A. Pazik, Pozytywne miejsca pamięci europejskiej (2015), P. Czubik, W. Burek (red.), Wybrane
zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) (2014), K.
Koźbiał, System polityczny Księstwa Liechtensteinu (2013), D. Niedźwiedzki, Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy
przypadku (2010), W. Stankowski, Szymon Wiesenthal. Biograﬁa (2011), D. Niedźwiedzki, M. Galent, I. Goddeeris, Migration
and Europeanisation (2009). Ł. Piekarska-Duraj, The Invisible Hand of Europe. The Museum as a civilizing tool. Peter Lang,
Berlin-Warsaw (2020). M. Góra, Kontrola demokratyczna i legitymizacja europejskiej polityki zagranicznej na przykładzie
polityki rozszerzenia UE i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellońskiego, (2019). N.
Styczyńska, Więcej czy mniej Europy? UE i integracja europejska w dyskursie polskich partii politycznych, Wydawnictwo UJ,
Kraków (2018).

Związek badań naukowych z dydaktyką
Prowadzone w Instytucie Studiów Europejskich UJ od lat badania pozostają w ścisłym związku z prowadzoną dydaktyką,
będzie to miało także miejsce w przypadku studiów II stopnia na kierunku studia europejskie. Proponowane moduły zajęć
będą prowadzić naukowcy zajmujący się określoną tematyką od lat. Główne kierunki wspomnianych badań to: 1) analiza
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najistotniejszych problemów współczesnej Europy, poszczególnych zjawisk i procesów o charakterze europejskim, jak i
regionów, poszczególnych państw i społeczeństw 2) problematyka polityki kulturalnej w Unii Europejskiej, jak i państwach
europejskich, 3) zagadnienia dyplomacji kulturalnej państw europejskich, 4) problematyka dziedzictwa europejskiego,
narodowego, regionalnego i lokalnego. Wspomniane badania znajdują odzwierciedlenie w treści proponowanych modułów
zajęć oraz tematyce ścieżek specjalizacyjnych. Znaczącą cześć wykładowców w programach międzynarodowych stanowią
naukowcy zaangażowani w wyżej wymienione międzynarodowe projekty badawcze, co oznacza, że studenci mają dostęp do
najnowszych wyników badań w dziedzinie studiów europejskich i regionalnych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Studiów Europejskich mieści się przy ul. W. Reymonta 4, w siedzibie Wydziału Studiów Międzynarodowych i
Politycznych. Instytut dysponuje obecnie 10 pomieszczeniami przewidzianymi do prowadzenia zajęć oraz salę
videokonferencyjną, np. na potrzeby zdalnych obron prac. Sale te są wyposażone w niezbędny sprzęt multimedialny. W tym
momencie - prowadząc studia I i II stopnia - infrastruktura ta jest wystarczająca. W Budynku Wydziału znajduje się biblioteka
wydziałowa, a bezpośrednia bliskość Biblioteki Jagiellońskiej powoduje, iż sytuację studentów pod względem dostępu do
zasobów bibliotecznych można określić jako komfortową. W skład BJ włączona jest tzw. Czytelnia Europeistyczna, w której
zgromadzono specjalistyczną literaturę dla studentów kierunku studia europejskie. Programy międzynarodowe w Instytucie
Studiów Europejskich mają swoje wydzielone przestrzenie biurowe. W budynku Wydziału studenci mają również do
dyspozycji pracownie komputerowe, oraz przestrzeń socjalną.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0312

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program jest zróżnicowany, co wynika z umów konsorcyjnych zawartych przez Uniwersytet Jagielloński. Zawiera trzy ścieżki
specjalizacyjne: 1) Unia Europejska, 2) Europa Środkowo-Wschodnia, 3) Kultura i Dziedzictwo Europejskie. Oprócz tego
istnieją jeszcze trzy specjalizacje powiązane z programami prowadzonymi w międzynarodowych konsorcjach. Każda z nich
posiada swoją specyﬁkę, odnoszącą się albo do zagadnień, albo do poszczególnych obszarów/regionów. Wspólny rdzeń
stanowią zagadnienia związane z kontynentem europejskim, w tym z Unią Europejską. Poza tym w ramach studiów
oferownane są podwójne dyplomy z uniwersytetatmi w Padwie i Strasburgu, opierające się na wymianie studentów (polscy
studenci spędzają rok w Padwie lub Strasbourgu, a studenci z tych uczelni przyjeżdżają na UJ). Podobnie funkcjonują
programy double degree z Catholic University of Portugal oraz uniwersytetem w Kobe, gdzie uczestnik programu spędza rok
w każdej z uczelni, wypełniając wymogi obu programów przez nie oferowanych, i otrzymuje podwójny dyplom. Programy
konsorcyjne: Program Euroculture organizowany jest w ramach grantu Erasmus Mundus, prowadzony przez konsorcjum 8
uniwersytetów europejskich oraz 4 uniwersytetów pozaeuropejskich. Student wybiera ścieżkę mobilności pomiędzy dwoma
lub trzema uczelniami z konsorcjum (w tym UJ). W zależności od wybranej ścieżki mobilności, student uzyskuje joint lub
double degree. Podobnie jest w programe CEERES, organizowanym w ramach grantu Erasmus Mundus, prowadzonym przez
konsorcjum 8 uniwersytetów, koordynowanym przez uniwersytety w Glasgow i Tartu. Student spędza pierwszy rok studiów w
Tartu i w Glasgow, następnie wybiera jeden z uniwersytetów partnerskich (w tym UJ), w drugim roku studiów. Student
dostaje trzy dyplomy z każdej z ww. uczelni (multiple degree). Program European Politics & Society jest także programem
Erasmus Mundus, prowadzonym przez konsorcjum 4 uniwersytetów koordynowanych przez Uniwersytet Karola w Pradze.
Student wybiera ścieżkę mobilności do trzech z czterech uczelni w konsorcjum i otrzymuje Joint Degree. Program IMESS
realizowany jest przez konsorcjum 8 uniwersytetów i koordynowany przez University College London, gdzie student spędza
pierwszy rok, natomiast w drugim roku wybiera jedną z uczelni partnerskich. Program zakończony jest dyplomem double
degree. Szczegółowe wymogi poszczególnych programów:
International Masters in Central and East European, Russian and Eurasian Studies
W programie IMCEERES student spędza pierwszy semestr I roku w Uniwersytecie w Tartu, następnie drugi semestr I roku w
Uniwersytecie w Glasgow, a w II roku wybiera jedną z uczelni w konsorcjum. Jeśli student wybierze Uniwersytet Jagielloński,
w II roku zobligowany jest do zaliczenia: 1. kursu European Civilisation (10 ECTS), 2. Seminarium i obrony pracy
magisterskiej (łącznie 30 ECTS); 3. Praktyk studenckich (5 ECTS). Student może opcjonalnie wybrać język obcy za maximum
6 ECTS. Pozostałe punkty do wypełnienia wymogu 60 ECTS w II roku studiów student zdobywa wybierając kursy fakultatywne
dla MA in European Studies: oraz inne kursy z oferty Instytutu Studiów Europejskich po uzgodnieniu z koordynatorem
programu. Pozostałe wymogi kierunkowe student wypełnia w uczelniach partnerskich. Aby ukończyć studia student musi
napisać i obronić pracę magisterską i zgromadzić przynajmniej 120 ECTS.
The European Politics and Society (EPS): Vaclav Havel Joint Master Programme
W programie EPS student spędza pierwszy semestr I roku w Uniwersytecie Karola w Pradze, następnie może spędzić drugi
semestr I roku w Uniwersytecie Jagiellońskim lub w Uniwersytecie w Lejdzie. W II roku student wybiera jedną z czterech
uczelni w konsorcjum (Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Barcelonie lub Uniwersytet w
Lejdzie). Student, który spędza drugi semestr I roku w UJ zobligowany jest do zaliczenia: 1. Introduction to Finances in the EU
(5 ECTS), 2. EU Administration, Justice and Home Aﬀairs: Actors, Norms and Challenges (5 ECTS) lub EU Administration,
Justice and Home Aﬀairs: Towards a European Administrative Space (5 ECTS), 3. Metodologii (5 ECTS), 4. Lektoratu języka
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obcego (5 ECTS). Pozostałe kursy do wypełnienia wymogu min. 30 ECTS w semestrze student wybiera z kursów
fakultatywnych i opcjonalnych dla MA in European Studies po uzgodnieniu z koordynatorem programu. Student spędzający II
rok studiów w UJ zobligowany jest do zaliczenia 1. Seminarium i pracy magisterskiej (30 ECTS), 2. Praktyk (15 ECTS).
Pozostałe kursy do wypełnienia wymogu min. 30 ECTS w semestrze student wybiera z kursów fakultatywnych i opcjonalnych
dla MA in European Studies po uzgodnieniu z koordynatorem programu. Pozostałe wymogi kierunkowe student wypełnia w
uczelniach partnerskich. Aby ukończyć studia student musi napisać i obronić pracę magisterską i zgromadzić
przynajmniej 120 ECTS.

International Masters in Economy, State and Society
W programie IMESS student spędza pierwszy rok w University College London, a drugi rok w jednej z uczelni konsorcjum.
Jeśli student wybierze Uniwersytet Jagielloński, w II roku zobligowany jest do zaliczenia: 1. European Civilisation (3 ECTS), 2.
Języka obcego (12 ECTS) – jeśli nie zaliczył języka obcego w I roku, 3. seminarium magisterskiego za 30 ECTS. Pozostałe
punkty do 60 ECTS student zdobywa wybierając kursy fakultatywne dla MA in European Studies po uzgodnieniu z
koordynatorem programu. Pozostałe wymogi kierunkowe student wypełnia w uczelni partnerskiej. Aby ukończyć program
student musi napisać i obronić pracę magisterską i zgromadzić 120 ECTS.
Magisterski program double degree realizowany przez Instytut Studiów Europejskich UJ i Uniwersytet w Padwie
W double degree z Uniwersytetem w Padwie student spędza I rok studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim, a II rok studiów w
Uniwersytecie w Padwie. W ISE UJ w Krakowie w I roku student zobligowany jest do zaliczenia: 1) European Civilisation (10
ECTS), 2) EU Institutions and the Decision-Making Process: Policy Practice in the EU (5 ECTS) oraz EU Institutions and the
Decision-Making Process: The Political System of the EU (5 ECTS), 3) Democracy, Identity and Civil Society in CEE (5 ECTS),
4) Foreign and International Relations in CEE - theories revisited (5 ECTS) oraz Foreign and International Relations in CEE view from the ﬁeld (5 ECTS), 5) Pensiero Politico Europeo (5 ECTS), 6) Introduction to Finances in the EU (5 ECTS), 7)
Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership (5 ECTS) 8) Seminarium magisterskie (5 ECTS), oraz
opcjonalnie lektorat z języka polskiego (studenci z Padwy). Aby ukończyć studia student musi napisać i obronić pracę
magisterską i zgromadzić przynajmniej 120 ECTS.

Magisterski program double degree realizowany przez Instytut Studiów Europejskich UJ i Uniwersytet w Strasburgu
Realizując program double degree prowadzony przez ISE z Uniwersytetem w Strasburgu student spędza I rok studiów w
Uniwersytecie Jagiellońskim, a II rok studiów w partnerskim Uniwersytecie. Na UJ student jest zobligowany do zaliczenia: 1.
European Civilisation (10 ECTS), 2. EU Institutions and the Decision-Making Process: Policy Practice in the EU oraz EU
Institutions and the Decision-Making Process: The Political System of the EU (łącznie 10 ECTS), 3. European Integration
Theory & Practice (5 ECTS) 4. Democracy, Identity and Civil Society in CEE (5 ECTS) LUB Meaning and Value of Democracy
from a Philosophical Perspective (5 ECTS), Pozostałe punkty do wypełnienia wymogu 60 ECTS w I roku studiów student
zdobywa wybierając kursy specjalizacyjne i fakultatywne dla MA in European Studies, po uzgodnieniu z koordynatorem
programu. Pozostałe wymogi kierunkowe student wypełnia w uczelni partnerskiej. Aby ukończyć studia student musi napisać
i obronić pracę magisterską pod opieką dwóch promotorów (z Krakowa i ze Strasburga) i zgromadzić przynajmniej 120 ECTS.
Magisterski program double degree realizowany przez Instytut Studiów Europejskich UJ i Universidade Catolica Portuguesa.
MA in European Studies / MA in Governance, Leadership and Democracy Studies to magisterskie studia prowadzone z
Universidade Catolica Portuguesa. Student może rozpocząć program wedle własnego wyboru albo w Krakowie albo w
Lizbonie, kontynuując w kolejnym roku na uniwersytecie partnerskim. Student zobligowany jest do zaliczenia: 1. European
Civilisation (10 ECTS), 2. Języka obcego (12 ECTS), 3. Academic Skills Workshop (5 ECTS), 4. seminarium magisterskiego na
pierwszym roku studiów (2 ECTS), Seminarium magisterskie na drugim roku plus praca magisterska (22 ECTS) 5. dwóch
kursów specjalizacyjnych (10 ECTS)). Pozostałe punkty student zdobywa wybierając kursy fakultatywne dla MA in European
Studies po uzgodnieniu z koordynatorem programu. Pozostałe wymogi kierunkowe student wypełnia w uczelni partnerskiej.
Aby ukończyć studia student musi napisać i obronić pracę magisterską i zgromadzić przynajmniej 120 ECTS.
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Magisterski program double degree realizowany przez Instytut Studiów Europejskich UJ i Uniwersytet w Kobe.
W Double Degree Master's Programme in Law and Politics (Kobe University) i European Studies (Jagiellonian University)
student zobligowany jest do wybrania jednej z trzech ścieżek w ramach kierunku European Studies: EU Studies,
Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe, lub Central and Eastern European Studies, oraz wypełnienia
jej wymogów. Studenci I roku studiów zaliczają w UJ seminarium magisterskie za 10 ECTS, a w II roku uzupełniają drugą
część seminarium na Uniwersytecie w Kobe. Aby ukończyć studia student musi napisać i obronić pracę magisterską i
zgromadzić przynajmniej 120 ECTS.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

102

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

12

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

40

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

0

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 600

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Student może zaliczyć opcjonalne praktyki, również w zamian za inne kursy opcjonalne. W przypadku niektórych programów
realizowanych w ramach konsorcjów praktyki mogą być obowiązkowe.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów lub kursów i praktyki w wymiarze minimum 120 punktów ECTS, w tym
kursów wskazanych w programie jako kursy obowiązkowe.
Warunkiem uzyskania tytułu magistra jest zaliczenie seminarium dyplomowego oraz napisanie pracy dyplomowej a także
zdanie egzaminu dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

EST_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym fakty, zjawiska, obiekty i zależności
związane z kontynentem europejskim, jego miejscem i znaczeniem w stosunkach
politycznych i ekonomicznych, w zakresie dyscyplin właściwych dla kierunku studiów

P7U_W, P7S_WG

EST_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla studiów
europejskich, stosowaną terminologię oraz metodologię badań a także metody
P7S_WG
analizy i interpretacji wytworów kultury w kontekście przede wszystkim europejskim

EST_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu, konstrukcję, zasady działania i
funkcje systemów i instytucji funkcjonujących w przestrzeni kontynentu
europejskiego, a właściwych dla studiowanego kierunku

P7S_WG

EST_K2_W04

Absolwent zna i rozumie zasady dotyczące ochrony i zarządzania własnością
intelektualną oraz możliwości rozwoju własnej przedsiębiorczości

P7S_WK

EST_K2_W05

Absolwent zna i rozumie najistotniejsze dylematy współczesnej cywilizacji, ze
szczególnym uwzględnieniem problemów współczesnej Europy - przede wszystkim w
odniesieniu do problemów cywilizacynych, społecznych, politycznych i
ekonomicznych

P7S_WK

EST_K2_W06

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym społeczne, historyczne,
ekonomiczne, ﬁlozoﬁczne i prawne uwarunkowania procesów zachodzących obecnie
na kontynencie europejskim

P7S_WK

Kod

Treść

PRK

EST_K2_U01

Absolwent potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy z dyscyplin właściwych dla kierunku
aby formułować, analizować, prognozować i rozwiązywać problemy badawcze
dotyczące kontynentu europejskiego, także złożone i nietypowe, dobierając do tego
odpowiednie metody i narzędzia badawcze a także odpowiednie techniki ICT

P7U_U

EST_K2_U02

Absolwent potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła i informacje w celu dokonania
krytycznej oceny, analizy i syntezy a także twórczej interpretacji wybranych
wytworów kultury, w szczególności kultury europejskiej

P7S_UW

EST_K2_U03

Absolwent potraﬁ komunikować się na tematy specjalistyczne oraz prowadzić debatę
na tematy związane z kontynentem europejskim, jego miejscem i rolą we
współczesnej polityce, gospodarce, przy wykorzystaniu terminologii naukowej
właściwej dla studiów europejskich

P7S_UK

EST_K2_U04

Absolwent potraﬁ posługiwać się systemami normatywnymi przy rozwiązywaniu
wybranych problemów dotyczących Europy w zakresie dyscyplin nauki właściwych
dla studiów europejskich

P7S_UW

EST_K2_U05

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować własne uczenie się i doskonalenie przez
całe życie, ukierunkowywać innych w tym zakresie a także kierować pracą zespołu

P7S_UU

EST_K2_U06

Absolwent potraﬁ komunikować w języku obcym, nowożytnym, europejskim na
poziomie co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

EST_K2_K01

Absolwent jest gotów do do wypełniania społecznych zobowiązań oraz organizowania
działań na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego obszaru
europejskiego, regionalnego lub lokalnego, lub z nimi powiązanego

P7U_K, P7S_KO

EST_K2_K02

Absolwent jest gotów do do krytycznej oceny odbieranych treści i uznaje znaczenie
wiedzy i nauki – właściwych dla kierunku studiów - w rozwiązywaniu problemów
społecznych, politycznych i ekonomicznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z
Europą - w wymiarze międzynarodowym, regionalnym czy lokalnym

P7S_KK

EST_K2_K03

Absolwent jest gotów do do myślenia i działania w sposób twórczy i przedsiębiorczy
wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte w toku studiów

P7S_KO

EST_K2_K04

Absolwent jest gotów do do przestrzegania zasad etyki zawodowej, rozwijania swego
dorobku i pełnienia ról związanych z zawodem w sposób odpowiedzialny

P7S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
In their ﬁrst year of study each student must complete the following mandatory courses:
– European Civilisation
– European Integration Theory and Practice
– one seminar from the ‘Academic Skills’ group
– one subject from the ‘Research Methods' group
– complete at least 120 hours total over two consecutive semesters of a given language from the ‘Language course’ group.
Over the course of their studies, each student must complete:
– Master Proseminar in 2nd semester of their studies
– Master Seminar & Thesis (incl. Protection of Intellectual Property Rights) from the 'Masters Seminar' group in 3rd, and
4th semesters of their studies
Furthermore, over the course of their studies, each student must fulﬁl the requirements speciﬁc to their selected Track.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

European Civilisation

60

10,0

egzamin

O

European Integration Theory and Practice

30

5,0

egzamin

O

Przedmiot

Academic Skills

O

Each student must choose one of the following subjects:
Academic Skills Workshop

30

5,0

egzamin

Eurocompetence I: Core skills

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Language course

F

O

Each student must complete the minimum requirement of 120 hours in two consecutive semesters of
a given language in at least one of the following subjects:
Polish Course - A1

60

6,0

egzamin

F

Polish Course - A2

60

6,0

egzamin

F

Polish Course - B1

60

6,0

egzamin

F

Polish Course - B2

60

6,0

egzamin

F

French Course

60

6,0

egzamin

F

German Course

60

6,0

egzamin

F

Russian Course

60

6,0

egzamin

F

Ścieżka: Central and East European, Russian and Eurasian Studies
Over the course of their studies, each student must complete the mandatory subjects for their selected Track,
and choose subjects from among the group of elective courses for the tracks oﬀered in a given academic year, earning a
minimum total of 25 ECTS. The management of the
Institute will indicate which subjects will be available in any given academic year.
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mandatory Courses

O

Foreign and International Relations in CEE - theories revisited

30

5,0

egzamin

F

Foreign and International Relations in CEE - view from the ﬁeld

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the
turn of Centuries to the end of World War II

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from World
30
War II till the collapse of the Communist system

5,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Europe as a Normative Power: Central European Perspectives

30

5,0

egzamin

F

Internship

160

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polish Language and Culture

30

5,0

zaliczenie

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

EU Foreign and Security Policy: Europe, NATO and Transatlantic
Security

30

5,0

egzamin

F

Gender, Democracy and Citizenship in CEE

30

5,0

egzamin

F

Ścieżka: Central and Eastern European Studies
Student needs to gain at least 30 ECTS to complete this track.
15 ECTS by completeing the following courses:
Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the turn of Centuries to the end of World War II
Political and Social History of CEE in the 20th Century: from World War II till the collapse of the Communist system
As well as one of the following:
Foreign and International Relations in CEE - theories revisited
Foreign and International Relations in CEE - view from the ﬁeld
The remaining 15 ECTS need to be selected form the optional courses withinin this track.
Any remaining ECTS necessary to complete the program would need to be collected by ﬁrst taking at least two courses from
the other specialisation (i.e. European Culture and Heritage or EU Studies) or an Internhip, and then by taking any optional
course on the MA level from the IES oﬀer.
The management of the Institute will indicate which courses will be available in a given academic year.
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mandatory Courses

O

Foreign and International Relations in CEE - theories revisited

30

5,0

egzamin

F

Foreign and International Relations in CEE - view from the ﬁeld

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the
turn of Centuries to the end of World War II

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from World
30
War II till the collapse of the Communist system

5,0

egzamin

F
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Facultative Courses

O

Anthropology of Heritage and Memory in Europe

30

5,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Europe as a Normative Power: Central European Perspectives

30

5,0

egzamin

F

Gender, Democracy and Citizenship in CEE

30

5,0

egzamin

F

Internship

150

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Internship (Research or Professional)

240

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

Meaning and Value of Democracy from a Philosophical
Perspective

30

5,0

egzamin

F

Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Religion, Diversity and Toleration in Central and Eastern Europe

30

5,0

egzamin

F

Security and Democracy in Europe after 1989. A Central
European Experience

30

5,0

egzamin

F

Ścieżka: EU Studies
Student needs to gain at least 30 ECTS to complete this track.
15 ECTS by completeing the following courses:
1.
EU Institutions and the Decision-Making Process: Policy Practice in the EU
OR
EU Institutions and the Decision-Making Process: The Political System of the EU
2.
Introduction to Finances in the EU
OR
EU Foreign and Security Policy: Europe and global challenges
3.
EU Administration, Justice and Home Aﬀairs: Actors, Norms and Challenges
OR
EU Administration, Justice and Home Aﬀairs: Towards a European Administrative Space

The remaining 15 ECTS need to be selected form the optional courses withinin this track.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Any remaining ECTS necessary to complete the program would need to be collected by ﬁrst taking at least two courses from
the other specialisation (i.e. European Culture and Heritage or Central and Eastern European Studies) or an Internhip, and
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then by taking any optional course on the MA level from the IES oﬀer.
The management of the Institute will indicate which courses will be available in a given academic year.
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mandatory Courses

O

EU Administration, Justice and Home Aﬀairs: Actors, Norms and
Challenges

30

5,0

egzamin

F

EU Administration, Justice and Home Aﬀairs: Towards a European
Administrative Space

30

5,0

egzamin

F

EU Foreign and Security Policy: Europe and global challenges

30

5,0

egzamin

F

EU Institutions and the Decision-Making Process: Policy Practice in
30
the EU

5,0

egzamin

F

EU Institutions and the Decision-Making Process: The Political
System of the EU

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Finances in the EU

30

5,0

egzamin

F

Facultative Courses

O

Contemporary Crises and Conﬂicts

30

5,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

EU Foreign and Security Policy: Europe, NATO and Transatlantic
Security

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Internship

150

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Internship (Research or Professional)

240

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

Meaning and Value of Democracy from a Philosophical
Perspective

30

5,0

egzamin

F

New and Critical Approaches to Security in Europe

15

3,0

egzamin

F

Polish Language and Culture

30

5,0

zaliczenie

F

Political Challenges to European Integration

30

5,0

egzamin

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Ścieżka: Euroculture
In the ﬁrst semester of the MA in Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context, students need to conclude
the following courses: European Civilisation (10 ECTS), Citizenship, Mobility and Multiculturalism in Europe: Theories and
Processes (5 ECTS), Citizenship, Mobility and Multiculturalism in Europe: From Concepts to Practices (5 ECTS), EU Institutions
and the Decision-Making Process: Policy Practice in the EU (5 ECTS), as well as Eurocomptences I: Core Skills (5 ECTS). In the
second semester students must complete the following modules: Euroculture Methodology Seminar and IP Preparation (10
ECTS), Euroculture Research Seminar: Europe in the Wider World I (5 ECTS), Euroculture Research Seminar: Europe in the
Wider World II (5 ECTS), Eurocomptence II: Cultural Project Management (5 ECTS), as well as the Intensive Programme (5
ECTS). In the third semester students have the choice of two tracks: the professional study track includes an Internship (25
ECTS), whereas the academic track includes the Euroculture Workshop: Connecting Academic, Research and Civil
Communities (5 ECTS), as well as the Euroculture Research Track and Tutorship, (20 ECTS). All students in the third
semester must complete the Euroculture Thesis Proposal (5 ECTS). The fourth semester consists of Eurocomptence III:
Research or Professional Project Application Preparation and Writing (5 ECTS), as well as the MA thesis Seminar and Thesis
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(25 ECTS).
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Citizenship, Mobility and Multiculturalism in Europe: Theories and
Processes

30

5,0

egzamin

O

Citizenship, Mobility and Multiculturalism in Europe: From Concepts
to Practices

30

5,0

egzamin

O

EU Institutions and the Decision-Making Process: Policy Practice in
the EU

30

5,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: European Culture and Heritage
Student needs to gain at least 30 ECTS to complete this track.
15 ECTS by completeing the following courses:
Theory and Practice of Heritage
Legal Protection of Heritage
and
Europeanisation and Transformation of Collective Identities: Theoretical Considerations
OR
Europeanisation and Transformation of Collective Identities: From Concepts to Analysis
The remaining 15 ECTS need to be selected form the optional courses withinin this track.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Any remaining ECTS necessary to complete the program would need to be collected by ﬁrst taking at least two courses from
the other specialisation (i.e. EU studies or Central and Eastern European Studies) or an Internhip, and then by taking any
optional course on the MA level from the IES oﬀer.
The management of the Institute will indicate which courses will be available in a given academic year.
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mandatory Courses

O

Europeanisation and Transformation of Collective Identities: From
Concepts to Analysis

30

5,0

egzamin

F

Europeanisation and Transformation of Collective Identities:
Theoretical Considerations

30

5,0

egzamin

F

Legal Protection of Heritage

30

5,0

egzamin

F

Theory and Practice of Heritage

30

5,0

egzamin

F

Facultative Courses

O

Advanced Academic Research Design

15

5,0

egzamin

F

Anthropology of Heritage and Memory in Europe

30

5,0

egzamin

F

Antisemitism after Auschwitz in Comparative Perspective

30

5,0

egzamin

F

Challenges to the European Identity: The Rebirth of Nationalisms
in Europe

30

5,0

egzamin

F

Citizenship, Mobility and Multiculturalism in Europe: From
Concepts to Practices

30

5,0

egzamin

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Citizenship, Mobility and Multiculturalism in Europe: Theories and
Processes

30

5,0

egzamin

F

Culture and Society in Central Europe. Dilemmas of Identity and
Pluralism

30

5,0

egzamin

F

Heritage of Holocaust and Pop-Culture

30

5,0

egzamin

F

Internship

150

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Internship (Research or Professional)

240

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

Meaning and Value of Democracy from a Philosophical
Perspective

30

5,0

egzamin

F

Polish Language and Culture

30

5,0

zaliczenie

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the
turn of Centuries to the end of World War II

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from World
30
War II till the collapse of the Communist system

5,0

egzamin

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

5,0

egzamin

F

Przedmiot

30

Ścieżka: Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe
Over the course of their studies, each student must complete the mandatory subjects for their selected Track,
and choose subjects from among the group of elective courses for the tracks oﬀered in a given academic year, earning a
minimum total of 25 ECTS. The management of the
Institute will indicate which subjects will be available in any given academic year.
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mandatory Courses

O

EU Institutions and the Decision-Making Process: Policy Practice in
30
the EU

5,0

egzamin

F

EU Institutions and the Decision-Making Process: The Political
System of the EU

30

5,0

egzamin

F

Europeanisation and Transformation of Collective Identities: From
Concepts to Analysis

30

5,0

egzamin

F

Europeanisation and Transformation of Collective Identities:
Theoretical Considerations

30

5,0

egzamin

F

Challenges to the European Identity: The Rebirth of Nationalisms in
Europe

30

5,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Gender, Democracy and Citizenship in CEE

30

5,0

egzamin

F

Internship

150

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polish Language and Culture

30

5,0

zaliczenie

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Political Challenges to European Integration

30

5,0

egzamin

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot
Research Methods

O

Each student must choose one subject from the 'Methods' group.
Methodology: Qualitative Methods

30

5,0

egzamin

F

Methodology: Quantitative Methods

30

5,0

egzamin

F

Master Proseminar

O

Each student must complete Master Proseminar during the 2nd semester of studies. The student chooses one of
the following seminar groups:
Master Proseminar 1

20

3,0

zaliczenie

F

Master Proseminar 2

20

3,0

zaliczenie

F

Language course

O

Each student must complete the minimum requirement of 120 hours in two consecutive semesters of
a given language in at least one of the following subjects:
Polish Course - A1

60

6,0

egzamin

F

Polish Course - A2

60

6,0

egzamin

F

Polish Course - B1

60

6,0

egzamin

F

Polish Course - B2

60

6,0

egzamin

F

French Course

60

6,0

egzamin

F

German Course

60

6,0

egzamin

F

Russian Course

60

6,0

egzamin

F

Spanish Course

60

6,0

egzamin

F

Ścieżka: Central and East European, Russian and Eurasian Studies
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mandatory Courses

O

Foreign and International Relations in CEE - theories revisited

30

5,0

egzamin

F

Foreign and International Relations in CEE - view from the ﬁeld

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the
turn of Centuries to the end of World War II

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from World
30
War II till the collapse of the Communist system

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

EU Foreign and Security Policy: Europe, NATO and Transatlantic
Security

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Europe as a Normative Power: Central European Perspectives

30

5,0

egzamin

F

Gender, Democracy and Citizenship in CEE

30

5,0

egzamin

F

Internship

160

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polish Language and Culture

30

5,0

zaliczenie

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmiot

Ścieżka: Central and Eastern European Studies
Przedmiot
Mandatory Courses

O

Foreign and International Relations in CEE - view from the ﬁeld

30

5,0

egzamin

F

Foreign and International Relations in CEE - theories revisited

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the
turn of Centuries to the end of World War II

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from World
30
War II till the collapse of the Communist system

5,0

egzamin

F

Facultative Courses

O

Anthropology of Heritage and Memory in Europe

30

5,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Europe as a Normative Power: Central European Perspectives

30

5,0

egzamin

F

Gender, Democracy and Citizenship in CEE

30

5,0

egzamin

F

Internship

150

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Internship (Research or Professional)

240

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

Meaning and Value of Democracy from a Philosophical
Perspective

30

5,0

egzamin

F

Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Religion, Diversity and Toleration in Central and Eastern Europe

30

5,0

egzamin

F

Security and Democracy in Europe after 1989. A Central
European Experience

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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Ścieżka: EU Studies
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mandatory Courses

O

EU Administration, Justice and Home Aﬀairs: Actors, Norms and
Challenges

30

5,0

egzamin

F

EU Administration, Justice and Home Aﬀairs: Towards a European
Administrative Space

30

5,0

egzamin

F

EU Foreign and Security Policy: Europe and global challenges

30

5,0

egzamin

F

EU Institutions and the Decision-Making Process: Policy Practice in
30
the EU

5,0

egzamin

F

EU Institutions and the Decision-Making Process: The Political
System of the EU

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Finances in the EU

30

5,0

egzamin

F

Facultative Courses

O

Contemporary Crises and Conﬂicts

30

5,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

EU Foreign and Security Policy: Europe, NATO and Transatlantic
Security

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Internship

150

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Internship (Research or Professional)

240

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

Meaning and Value of Democracy from a Philosophical
Perspective

30

5,0

egzamin

F

New and Critical Approaches to Security in Europe

15

3,0

egzamin

F

Polish Language and Culture

30

5,0

zaliczenie

F

Political Challenges to European Integration

30

5,0

egzamin

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Eurocompetences II: Cultural Project Management

30

5,0

zaliczenie

O

Euroculture Methodology Seminar and IP Preparation

60

10,0

zaliczenie

O

Euroculture Research Seminar: Europe in the Wider World I

30

5,0

zaliczenie

O

Euroculture Research Seminar: Europe in the Wider World II

30

5,0

zaliczenie

O

Ścieżka: Euroculture
Przedmiot

Ścieżka: European Culture and Heritage

Plany studiów

21 / 372

Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mandatory Courses

O

Europeanisation and Transformation of Collective Identities: From
Concepts to Analysis

30

5,0

egzamin

F

Legal Protection of Heritage

30

5,0

egzamin

F

Theory and Practice of Heritage

30

5,0

egzamin

F

Europeanisation and Transformation of Collective Identities:
Theoretical Considerations

30

5,0

egzamin

F

Facultative Courses

O

Advanced Academic Research Design

15

5,0

egzamin

F

Antisemitism after Auschwitz in Comparative Perspective

30

5,0

egzamin

F

Anthropology of Heritage and Memory in Europe

30

5,0

egzamin

F

Citizenship, Mobility and Multiculturalism in Europe: From
Concepts to Practices

30

5,0

egzamin

F

Citizenship, Mobility and Multiculturalism in Europe: Theories and
Processes

30

5,0

egzamin

F

Culture and Society in Central Europe. Dilemmas of Identity and
Pluralism

30

5,0

egzamin

F

Heritage of Holocaust and Pop-Culture

30

5,0

egzamin

F

Internship

150

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Internship (Research or Professional)

240

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

Meaning and Value of Democracy from a Philosophical
Perspective

30

5,0

egzamin

F

Polish Language and Culture

30

5,0

zaliczenie

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the
turn of Centuries to the end of World War II

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from World
30
War II till the collapse of the Communist system

5,0

egzamin

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Challenges to the European Identity: The Rebirth of Nationalisms
in Europe

30

5,0

egzamin

F

Ścieżka: Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mandatory Courses

O

EU Institutions and the Decision-Making Process: Policy Practice in
30
the EU

5,0

egzamin

F

EU Institutions and the Decision-Making Process: The Political
System of the EU

5,0

egzamin

F

Plany studiów

30
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Europeanisation and Transformation of Collective Identities: From
Concepts to Analysis

30

5,0

egzamin

F

Europeanisation and Transformation of Collective Identities:
Theoretical Considerations

30

5,0

egzamin

F

Challenges to the European Identity: The Rebirth of Nationalisms in
Europe

30

5,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Gender, Democracy and Citizenship in CEE

30

5,0

egzamin

F

Internship

150

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polish Language and Culture

30

5,0

zaliczenie

F

Political Challenges to European Integration

30

5,0

egzamin

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot
Master Seminars

O

Each student must complete an MA Seminar in the 3rd and 4th semesters of their studies. The student chooses one of
the following seminar groups:
Master Seminar & Thesis (incl. Protection of Intellectual Property
Rights) 1

20

5,0

zaliczenie

F

Master Seminar & Thesis (incl. Protection of Intellectual Property
Rights) 2

20

5,0

zaliczenie

F

Master Seminar & Thesis (incl. Protection of Intellectual Property
Rights) 3

20

5,0

zaliczenie

F

Ścieżka: Central and East European, Russian and Eurasian Studies
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mandatory Courses

O

Foreign and International Relations in CEE - theories revisited

30

5,0

egzamin

F

Foreign and International Relations in CEE - view from the ﬁeld

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the
turn of Centuries to the end of World War II

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from World
30
War II till the collapse of the Communist system

5,0

egzamin

F

5,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

Plany studiów

30
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

EU Foreign and Security Policy: Europe, NATO and Transatlantic
Security

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Europe as a Normative Power: Central European Perspectives

30

5,0

egzamin

F

Gender, Democracy and Citizenship in CEE

30

5,0

egzamin

F

Internship

160

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polish Language and Culture

30

5,0

zaliczenie

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmiot

Ścieżka: Central and Eastern European Studies
Przedmiot
Mandatory Courses

O

Foreign and International Relations in CEE - theories revisited

30

5,0

egzamin

F

Foreign and International Relations in CEE - view from the ﬁeld

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the
turn of Centuries to the end of World War II

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from World
30
War II till the collapse of the Communist system

5,0

egzamin

F

Facultative Courses

O

Anthropology of Heritage and Memory in Europe

30

5,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Europe as a Normative Power: Central European Perspectives

30

5,0

egzamin

F

Gender, Democracy and Citizenship in CEE

30

5,0

egzamin

F

Internship

150

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Internship (Research or Professional)

240

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

Meaning and Value of Democracy from a Philosophical
Perspective

30

5,0

egzamin

F

Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Religion, Diversity and Toleration in Central and Eastern Europe

30

5,0

egzamin

F

Security and Democracy in Europe after 1989. A Central
European Experience

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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Ścieżka: EU Studies
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mandatory Courses

O

EU Administration, Justice and Home Aﬀairs: Actors, Norms and
Challenges

30

5,0

egzamin

F

EU Administration, Justice and Home Aﬀairs: Towards a European
Administrative Space

30

5,0

egzamin

F

EU Foreign and Security Policy: Europe and global challenges

30

5,0

egzamin

F

EU Institutions and the Decision-Making Process: Policy Practice in
30
the EU

5,0

egzamin

F

EU Institutions and the Decision-Making Process: The Political
System of the EU

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Finances in the EU

30

5,0

egzamin

F

Facultative Courses

O

Contemporary Crises and Conﬂicts

30

5,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

EU Foreign and Security Policy: Europe, NATO and Transatlantic
Security

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Internship

150

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Internship (Research or Professional)

240

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

Meaning and Value of Democracy from a Philosophical
Perspective

30

5,0

egzamin

F

New and Critical Approaches to Security in Europe

15

3,0

egzamin

F

Polish Language and Culture

30

5,0

zaliczenie

F

Political Challenges to European Integration

30

5,0

egzamin

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Euroculture Internship

650

25,0

zaliczenie

Euroculture Research Track workshop: Connecting Academic,
Research and Civic Communities

20

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Euroculture Research Track and Tutorship

15

20,0

zaliczenie

F

Euroculture Thesis Proposal

30

5,0

zaliczenie

O

Ścieżka: Euroculture
Przedmiot

Plany studiów

F
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Ścieżka: European Culture and Heritage
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mandatory Courses

O

Europeanisation and Transformation of Collective Identities:
Theoretical Considerations

30

5,0

egzamin

F

Europeanisation and Transformation of Collective Identities: From
Concepts to Analysis

30

5,0

egzamin

F

Legal Protection of Heritage

30

5,0

egzamin

F

Theory and Practice of Heritage

30

5,0

egzamin

F

Facultative Courses

O

Advanced Academic Research Design

15

5,0

egzamin

F

Antisemitism after Auschwitz in Comparative Perspective

30

5,0

egzamin

F

Anthropology of Heritage and Memory in Europe

30

5,0

egzamin

F

Challenges to the European Identity: The Rebirth of Nationalisms
in Europe

30

5,0

egzamin

F

Citizenship, Mobility and Multiculturalism in Europe: From
Concepts to Practices

30

5,0

egzamin

F

Citizenship, Mobility and Multiculturalism in Europe: Theories and
Processes

30

5,0

egzamin

F

Culture and Society in Central Europe. Dilemmas of Identity and
Pluralism

30

5,0

egzamin

F

Heritage of Holocaust and Pop-Culture

30

5,0

egzamin

F

Internship

150

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Internship (Research or Professional)

240

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

Meaning and Value of Democracy from a Philosophical
Perspective

30

5,0

egzamin

F

Polish Language and Culture

30

5,0

zaliczenie

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the
turn of Centuries to the end of World War II

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from World
30
War II till the collapse of the Communist system

5,0

egzamin

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

5,0

egzamin

F

30

Ścieżka: Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mandatory Courses
EU Institutions and the Decision-Making Process: Policy Practice in
30
the EU

Plany studiów

O
5,0

egzamin

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

EU Institutions and the Decision-Making Process: The Political
System of the EU

30

5,0

egzamin

F

Europeanisation and Transformation of Collective Identities: From
Concepts to Analysis

30

5,0

egzamin

F

Europeanisation and Transformation of Collective Identities:
Theoretical Considerations

30

5,0

egzamin

F

Challenges to the European Identity: The Rebirth of Nationalisms in
Europe

30

5,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Gender, Democracy and Citizenship in CEE

30

5,0

egzamin

F

Internship

150

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polish Language and Culture

30

5,0

zaliczenie

F

Political Challenges to European Integration

30

5,0

egzamin

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot
Master Seminars

O

Each student must complete an MA Seminar in the 3rd and 4th semesters of their studies. The student chooses one of
the following seminar groups:
Master Seminar & Thesis (incl. Protection of Intellectual Property
Rights) 1

20

25,0

zaliczenie

F

Master Seminar & Thesis (incl. Protection of Intellectual Property
Rights) 2

20

25,0

zaliczenie

F

Master Seminar & Thesis (incl. Protection of Intellectual Property
Rights) 3

20

25,0

zaliczenie

F

Ścieżka: Central and East European, Russian and Eurasian Studies
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mandatory Courses

O

Foreign and International Relations in CEE - theories revisited

30

5,0

egzamin

F

Foreign and International Relations in CEE - view from the ﬁeld

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the
turn of Centuries to the end of World War II

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from World
30
War II till the collapse of the Communist system

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

EU Foreign and Security Policy: Europe, NATO and Transatlantic
Security

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Europe as a Normative Power: Central European Perspectives

30

5,0

egzamin

F

Gender, Democracy and Citizenship in CEE

30

5,0

egzamin

F

Internship

160

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polish Language and Culture

30

5,0

zaliczenie

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmiot

Ścieżka: Central and Eastern European Studies
Przedmiot
Mandatory Courses

O

Foreign and International Relations in CEE - theories revisited

30

5,0

egzamin

F

Foreign and International Relations in CEE - view from the ﬁeld

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the
turn of Centuries to the end of World War II

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from World
30
War II till the collapse of the Communist system

5,0

egzamin

F

Facultative Courses

O

Anthropology of Heritage and Memory in Europe

30

5,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Europe as a Normative Power: Central European Perspectives

30

5,0

egzamin

F

Gender, Democracy and Citizenship in CEE

30

5,0

egzamin

F

Internship

150

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Internship (Research or Professional)

240

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

Meaning and Value of Democracy from a Philosophical
Perspective

30

5,0

egzamin

F

Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Religion, Diversity and Toleration in Central and Eastern Europe

30

5,0

egzamin

F

Security and Democracy in Europe after 1989. A Central
European Experience

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów

28 / 372

Ścieżka: EU Studies
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mandatory Courses

O

EU Administration, Justice and Home Aﬀairs: Actors, Norms and
Challenges

30

5,0

egzamin

F

EU Administration, Justice and Home Aﬀairs: Towards a European
Administrative Space

30

5,0

egzamin

F

EU Foreign and Security Policy: Europe and global challenges

30

5,0

egzamin

F

EU Institutions and the Decision-Making Process: Policy Practice in
30
the EU

5,0

egzamin

F

EU Institutions and the Decision-Making Process: The Political
System of the EU

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Finances in the EU

30

5,0

egzamin

F

Facultative Courses

O

Contemporary Crises and Conﬂicts

30

5,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

EU Foreign and Security Policy: Europe, NATO and Transatlantic
Security

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Internship

150

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Internship (Research or Professional)

240

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

Meaning and Value of Democracy from a Philosophical
Perspective

30

5,0

egzamin

F

New and Critical Approaches to Security in Europe

15

3,0

egzamin

F

Polish Language and Culture

30

5,0

zaliczenie

F

Political Challenges to European Integration

30

5,0

egzamin

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Eurocompetences III: Research or Professional Project application
preparation and writing

30

5,0

zaliczenie

O

MA Thesis and Thesis Seminar

30

25,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ścieżka: Euroculture
Przedmiot

Ścieżka: European Culture and Heritage
Przedmiot
Mandatory Courses

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Europeanisation and Transformation of Collective Identities: From
Concepts to Analysis

30

5,0

egzamin

F

Europeanisation and Transformation of Collective Identities:
Theoretical Considerations

30

5,0

egzamin

F

Legal Protection of Heritage

30

5,0

egzamin

F

Theory and Practice of Heritage

30

5,0

egzamin

F

Przedmiot

Facultative Courses

O

Advanced Academic Research Design

15

5,0

egzamin

F

Antisemitism after Auschwitz in Comparative Perspective

30

5,0

egzamin

F

Anthropology of Heritage and Memory in Europe

30

5,0

egzamin

F

Citizenship, Mobility and Multiculturalism in Europe: From
Concepts to Practices

30

5,0

egzamin

F

Citizenship, Mobility and Multiculturalism in Europe: Theories and
Processes

30

5,0

egzamin

F

Challenges to the European Identity: The Rebirth of Nationalisms
in Europe

30

5,0

egzamin

F

Culture and Society in Central Europe. Dilemmas of Identity and
Pluralism

30

5,0

egzamin

F

Heritage of Holocaust and Pop-Culture

30

5,0

egzamin

F

Internship

150

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Internship (Research or Professional)

240

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

Meaning and Value of Democracy from a Philosophical
Perspective

30

5,0

egzamin

F

Polish Language and Culture

30

5,0

zaliczenie

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the
turn of Centuries to the end of World War II

30

5,0

egzamin

F

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from World
30
War II till the collapse of the Communist system

5,0

egzamin

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

5,0

egzamin

F

30

Ścieżka: Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mandatory Courses

O

EU Institutions and the Decision-Making Process: Policy Practice in
30
the EU

5,0

egzamin

F

EU Institutions and the Decision-Making Process: The Political
System of the EU

30

5,0

egzamin

F

Europeanisation and Transformation of Collective Identities: From
Concepts to Analysis

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Europeanisation and Transformation of Collective Identities:
Theoretical Considerations

30

5,0

egzamin

F

Challenges to the European Identity: The Rebirth of Nationalisms in
Europe

30

5,0

egzamin

F

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership

30

5,0

egzamin

F

EU Integration and Politics in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

Gender, Democracy and Citizenship in CEE

30

5,0

egzamin

F

Internship

150

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polish Language and Culture

30

5,0

zaliczenie

F

Political Challenges to European Integration

30

5,0

egzamin

F

Practical Aspects of Polish Language and Culture

30

5,0

egzamin

F

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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European Civilisation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.210.5cd5592a791ec.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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
10.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course covers a broad range of issues related to European civilisation. Students will learn to think about
Europe as a social and cultural space and in the global perspective. Contemporary processes will be analysed in
the context of historical development, with particular attention given to the issue of cultural heritage, its
interpretation and protection. Culture will be seen as a process of construction of values and symbols on diﬀerent
levels, and in the process of dialogue and negotiation. In addition to analytical skills, students will learn about
particular aspects of European civilisation, seen from a sociological and anthropological perspective.

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 has extended knowledge of terminology used
in the humanities and social sciences

EST_K2_W01,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2

Student has extended knowledge about European
cultural heritage and contemporary cultural life in
Europe.

EST_K2_W01,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W3

Students understands Europe as a social and cultural
space in the global perspective.

EST_K2_W01,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Student can read with comprehension and critically
analyse texts pertinent to European studies and have
the ability to compare them to texts presenting
diﬀerent views on the subject, confront them and
draw his or her own conclusions.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U05,
EST_K2_U06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U2

Student is capable of critical analysis, evaluation and
synthesis of new and complex ideas.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U05,
EST_K2_U06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U3

Student have an ability to use the appropriate
terminology of the areas of European Studies.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U4

Student has the ability to prepare written or oral
presentations which comply with all academic rules
and regulations (especially Intellectual Property Law).

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U05,
EST_K2_U06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is ready to discuss and communicate about
the contemporary social and cultural processes in
Europe.

EST_K2_K01,
egzamin pisemny, esej,
EST_K2_K02,
prezentacja
EST_K2_K03, EST_K2_K04

K2

Student is aware of his or her responsibility for
preserving the cultural heritage of the region, country
and Europe.

EST_K2_K01,
egzamin pisemny, esej,
EST_K2_K02,
prezentacja
EST_K2_K03, EST_K2_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie referatu

60

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

4

przygotowanie do ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
274

ECTS
10.0

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.

European cultural heritage - Ancient Greek Philosophy and Art, Roman Law,
Christianity, Renaissance and Enlightenment.

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

2.

National and European identities

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

3.

Cultural pluralism and multiculturalism in contemporary Europe

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

4.

Religion and secularism in Europe

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

esej

Essay – every participant should write an essay of 2500-3000 words
on a chosen subject, consulted in advanced. The grade received for
the essay will make up 40% of the ﬁnal grade of the course

egzamin pisemny,
prezentacja

1. Presentation – each student needs to prepare and make a
presentation (about 15-20 minutes) related to a chosen topic from
the programme of seminars. The grade from presentation will make
up 10% of ﬁnal grade. 2. Written exam - students must take and
pass a written exam (short essays) which will cover the topics
discussed during the lectures and seminars as well as topics covered
and discussed in the readings assigned for the course.The grade
received from the exam will make up 50% of the ﬁnal grade

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Foreign and International Relations in CEE - theories revisited
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and East European, Russian and Eurasian
Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚRES.2F0.6053859768150.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji
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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs przedstawi kluczowe zagadnienia związane ze stosunkami międzynarodowymi w Europie Środkowej
i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej. Kurs przyjmuje chronologiczne
i problematyczne podejście do studiowania stosunków międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej. W
trakcie kursu studenci zapoznają się z najważniejszymi wydarzeniami i tendencjami ideologicznymi, które
kształtowały politykę zagraniczną w Europie Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Szczególny nacisk zostanie
położony na szczegółową analizę rozwoju drogi Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej i NATO oraz
wpływu członkostwa na nie. Obejmie ona politykę zagraniczną krajów Europy Środkowej i Wschodniej i zapewni
przegląd głównych problemów politycznych i społecznych, przed którymi kraje Europy Środkowej i Wschodniej
stanęły przed przystąpieniem do UE i w pierwszej dekadzie członkostwa. Głównym celem kursu jest
przedstawienie studentom szerokiego przeglądu konsekwencji członkostwa krajów EŚW w Unii Europejskiej i jego
wpływu na sposób funkcjonowania w stosunkach międzynarodowych oraz jego wpływu strukturalnego
na stosunki wewnątrz regionu. Podczas seminariów studenci będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat
stosunków międzynarodowych w regionie w dyskusji opartej na dostarczonych lektur.

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

has ordered and deepened knowledge about
contemporary history of international relations as well
as contemporary political history of Poland and Europe

EST_K2_W01

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i krytycznie analizować
teksty związane z badaniami europejskimi oraz
EST_K2_W01,
porównywać je z tekstami przedstawiającymi różne
EST_K2_W02
poglądy na ten temat, konfrontować je i wyciągać
własne wnioski.

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W3

zna i rozumie konstrukcję, zasady działania i funkcje
systemów i instytucji funkcjonujących w Europie
Środkowej i Wschodniej

EST_K2_W03

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

jest zdolny do krytycznej analizy, oceny i syntezy
nowych i złożonych pomysłów

EST_K2_U02,
EST_K2_U04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U2

potraﬁ zastosować teorie z różnych obszarów badań
europejskich do analizy procesów i wyciągnięcia
dokładnych wniosków na temat przyczyn i skutków
badanych zjawisk.

EST_K2_U04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U3

posiada umiejętność samodzielnego i twórczego
pisania esejów w języku polskim lub w dowolnym
języku obcym (innym niż język programu studiów)
w oparciu o odpowiedni dobór źródeł i warsztaty
metodyczne

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U04,
EST_K2_U06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

EST_K2_K01, EST_K2_K02

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

gotów do do krytycznej oceny wydarzeń w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej i stosowania jej
w rozwiązywaniu problemów społecznych,
politycznych i ekonomicznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

35

przygotowanie referatu

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

35

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Perspektywa historyczna stosunków międzynarodowych w Europie ŚrodkowoWschodniej

W1, W2, W3

2.

Rozszerzenie wschodnie NATO

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Europeizacja i jej zastosowanie w EŚW

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

4.

Kraje Europy Śrdkowje i Wschodniej i rozszerzenie Unii Europejskiej

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

5.

Państwa Europy Środkowej i Wschodniej oraz wybrane polityki UE

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

6.

Państwa Europy Środkowej i Wschodniej a procesy instytucjonalne w UE

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

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena kursu składa się z kilku elementów. (A) Eseje
śródokresowe (szczegóły dotyczące terminu, długości i formy
zostaną podane oddzielnie) - 40% oceny końcowej. (B)
Prezentacje studentów - 10% oceny końcowej. (C) Egzamin
końcowy - mini-esej w klasie. Egzamin liczy się do 50% oceny
końcowej.
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Foreign and International Relations in CEE - view from the ﬁeld
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and East European, Russian and Eurasian
Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚRES.2F0.605386157a748.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji
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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs przedstawi kluczowe zagadnienia związane ze stosunkami międzynarodowymi w Europie Środkowej i
Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej. Kurs przyjmuje chronologiczne i
problematyczne podejście do studiowania stosunków międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej. W
trakcie kursu studenci zapoznają się z najważniejszymi wydarzeniami i tendencjami ideologicznymi, które
kształtowały politykę zagraniczną w Europie Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Szczególny nacisk zostanie
położony na szczegółową analizę rozwoju drogi Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej i NATO oraz
wpływu członkostwa na nie. Obejmie ona politykę zagraniczną krajów Europy Środkowej i Wschodniej i zapewni
przegląd głównych problemów politycznych i społecznych, przed którymi kraje Europy Środkowej i Wschodniej
stanęły przed przystąpieniem do UE i w pierwszej dekadzie członkostwa. Głównym celem kursu jest
przedstawienie studentom szerokiego przeglądu konsekwencji członkostwa krajów EŚW w Unii Europejskiej i jego
wpływu na sposób funkcjonowania w stosunkach międzynarodowych oraz jego wpływu strukturalnego na
stosunki wewnątrz regionu. Podczas seminariów studenci będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat
stosunków międzynarodowych w regionie w dyskusji opartej na dostarczonych lektur.
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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

has ordered and deepened knowledge about
contemporary history of international relations as well
as contemporary political history of Poland and Europe

EST_K2_W01

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i krytycznie analizować
teksty związane z badaniami europejskimi oraz
EST_K2_W01,
porównywać je z tekstami przedstawiającymi różne
EST_K2_W02
poglądy na ten temat, konfrontować je i wyciągać
własne wnioski.

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W3

zna i rozumie konstrukcję, zasady działania i funkcje
systemów i instytucji funkcjonujących w Europie
Środkowej i Wschodniej

EST_K2_W01,
EST_K2_W03

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

jest zdolny do krytycznej analizy, oceny i syntezy
nowych i złożonych pomysłów

EST_K2_U02,
EST_K2_U04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U2

potraﬁ zastosować teorie z różnych obszarów badań
europejskich do analizy procesów i wyciągnięcia
dokładnych wniosków na temat przyczyn i skutków
badanych zjawisk.

EST_K2_U04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U3

posiada umiejętność samodzielnego i twórczego
pisania esejów w języku polskim lub w dowolnym
języku obcym (innym niż język programu studiów)
w oparciu o odpowiedni dobór źródeł i warsztaty
metodyczne

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U04,
EST_K2_U06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

EST_K2_K01, EST_K2_K02

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

gotów do do krytycznej oceny wydarzeń w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej i stosowania jej
w rozwiązywaniu problemów społecznych,
politycznych i ekonomicznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

35

przygotowanie referatu

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

35

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Perspektywa historyczna stosunków międzynarodowych w Europie ŚrodkowoWschodniej, Rozszerzenie wschodnie NATO, Europeizacja i jej zastosowanie w
EŚW , Kraje Europy Środkowej i Wschodniej i rozszerzenie Unii Europejskiej analiza na wybranych przykładach

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej, prezentacja, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
XX Century history of Europe

Sylabusy
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Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the turn of
Centuries to the end of World War II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and East European, Russian and Eurasian
Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚRES.2F0.6053d07b04071.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Historia
Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of the course is to present and evaluate the history of Central and Eastern Europe (CEE) in the ﬁrst half
of the 20th century. The course will focus on the changing political geography in the region: the creation of new
states and disappearance of the old. The changing map of CEE will be one of the most important tools during the
course. Course will concentrate on three countries: Hungary, Czechoslovakia and Poland. Attempts will be
undertaken to present their history from the beginning of the 20th century till 1945 in wider, European contaxt.
All historical changes will be looked at from social, ethnic and economic points of view.

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

uporządkował i poszerzył znajomość terminologii
stosowanej w naukach humanistycznych
i społecznych, w szczególności w odniesieniu
do Europy Środkowej i historii

EST_K2_W01,
EST_K2_W02

egzamin pisemny, raport,
esej

W2

uporządkował i pogłębił wiedzę o współczesnej historii
stosunków międzynarodowych oraz współczesnej
historii politycznej Polski i Europy z historyczną
perspektywą początku XX wieku

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03,
EST_K2_W04,
EST_K2_W06

egzamin pisemny, raport,
esej

W3

ma pogłębioną wiedzę na temat terminologii używanej
w mówieniu o rządach demokratycznych
i niedemokratycznych, a także wiedzę o procesie
rozwoju systemów politycznych w Europie i ich
współczesnych modelach oraz potraﬁ wyjaśnić, jak
powstawały i jak zmieniały się w historii

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W04,
EST_K2_W06

egzamin pisemny, raport,
esej

U1

posiada umiejętność wyszukiwania, gromadzenia
i interpretowania danych i informacji w oparciu
o odpowiednie źródła; posiada umiejętność oceny
ważności źródeł

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03

egzamin pisemny, raport,
esej

U2

posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem
i krytycznej analizy tekstów z zakresu studiów
europejskich oraz posiada umiejętność porównywania
ich z tekstami prezentującymi różne poglądy
na temat, konfrontacji z nimi i wyciągania własnych
wniosków

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03

egzamin pisemny, raport,
esej

U3

posiada umiejętność przygotowywania pisemnych lub
ustnych prezentacji zgodnych ze wszystkimi zasadami
i przepisami akademickimi (w szczególności z prawem
własności intelektualnej)

EST_K2_U02,
EST_K2_U03

egzamin pisemny, raport,
esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza źródeł historycznych

35

przygotowanie eseju

35

przygotowanie do egzaminu

50

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
Europa Środkowo-Wschodnia (sytuacja polityczna i społeczna) przełomu XIX i XX
wieku. Pierwsza wojna światowa: przyczyny, przedwojenna sytuacja polityczna i
główni aktorzy wojny.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3
Pytania: omówienie wymagań kursu, a także oczekiwań studenta.
Prezentacja i omówienie Europy Środkowo-Wschodniej na początku XX wieku.
Pierwsza wojna światowa: front wschodni. Powstanie nowej Europy ŚrodkowoWschodniej po wojnie: rozwój nowych państw w Europie Środkowo-Wschodniej.

2.

Pytania: Omówienie walki w Europie Wschodniej i upadku trzech imperiów:
niemieckiego, austro-węgierskiego i rosyjskiego. Aspiracje i cele Europy
Środkowo-Wschodniej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Ustalenia pokojowe po I wojnie światowej - system wersalski. Europa ŚrodkowoWschodnia w Europie w latach 1918-1938 w odbiciu statystycznym.
3.

W1, W2, W3, U1, U2, U3
Pytania: Traktaty pokojowe w Wersalu i ich wynik. Miejsce krajów EŚW w „nowym
porządku europejskim” - polityka i gospodarka.

4.

Krajowe problemy gospodarcze i polityczne krajów Europy Środkowo-Wschodniej
1918-1939. Część I. Polska.
Pytania: Główne zagadnienia polityczne, geopolityczne, społeczne i gospodarcze
w odrodzonej Polsce.
Krajowe problemy gospodarcze i polityczne krajów Europy ŚrodkowoWschodniej1918-1939. Część II. Czechosłowacja i Węgry.
Pytania: Problemy polityczne, społeczne i gospodarcze Czechosłowacji i Węgier.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Sytuacja międzynarodowa w Europie w latach międzywojennych: 1919-1939.
Niemcy Hitlera; polityka ustępstw; Anschluss, Monachium i polski wrzesień 1939.
5.

Pytania: Miejsce Europy Środkowo-Wschodniej w polityce europejskiej - podmiot
czy przedmiot. Dążenia, sens i próby zapewnienia pokoju. Dlaczego brakowało
regionalnego bezpieczeństwa i współpracy?

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Druga wojna światowa - Polska. Część I - problemy domowe.
Pytania: upadek i losy Polski w czasie II wojny światowej. Dwoistość i tragedia
historii Polski.
Druga wojna światowa - Czechosłowacja, Węgry. Różnice między różnymi krajami
Europy Środkowej.
6.

Pytania: Odmienny los Czechów, Słowaków i Węgrów w czasie II wojny światowej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Druga wojna światowa - Polska. Część II - międzynarodowe wydarzenia polityczne.
Europa Środkowo-Wschodnia w czasie drugiej wojny światowej. Międzynarodowy
wymiar Europy Środkowo-Wschodniej - spotkania w Teheranie, Jałcie, Poczdamie i
ich wpływ na Europę Środkowo-Wschodnią.
Pytania: narody i państwa Europy Środkowo-Wschodniej w „grach wojennych”
aliantów i Hitlera.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-

Sylabusy
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learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
raport, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Assessment: The ﬁnal mark will be calculated using the following
elements: • 1. Participation – 10%. • 2. A document analysis – 20%. •
3. A 1500 word essay on a historical ﬁgure – 20% • 4. A ﬁnal in-class
written exam – 50%. Ad 1. Participation means meeting all deadlines
and presence in class. Ad 2. Any historical document relevant to the
time and territory discussed in this course should be analyzed and
presented „as a document analysis” with an assumption, that the
author of the analysis has no knowledge about people, events, facts
after the issue of the document. Ad 3. Any historical person having
some importance for CEE history in the ﬁrst half of the 20th century
will be described in a brief, encyclopedia-like entry. The essay should
be about 1500 words, academic quality, with a reading list, with
footnotes. A PLAGIARISED essay may result in failing the course. The
instructor must approve the person, whose biography will be written.
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Political and Social History of CEE in the 20th Century: from World War II
till the collapse of the Communist system
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and East European, Russian and Eurasian
Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚRES.2F0.6053c74997888.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Historia
Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of the course is to present and evaluate the history of Central and Eastern Europe (CEE) in the 20th
century after Worls War II. The course will focus on the introduction of Communist system, its characteristics and
speciﬁc history of three countries in the perios: Hungary, Czechoslovakia and Poland. The changing map of CEE
will be one of the most important tools during the course. All historical changes will be looked at from social,
ethnic and economic points of view.

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

has ordered and extended knowledge of terminology
used in the humanities and social sciences

EST_K2_W03

esej, egzamin pisemny /
ustny

W2

has ordered and deepened knowledge about
contemporary history of international relations as well
as contemporary political history of Poland and Europe

EST_K2_W06

esej, egzamin pisemny /
ustny

W3

has deepened knowledge about the terminology used
when speaking of democratic and non-democratic
governments, as well as knowledge about the process
of development of political systems in Europe and
their contemporary models (K_W10++)

EST_K2_W05

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

has an ability to search, gather and interpret data and
information based on relevant sources; has the ability
to evaluate the importance of sources (K_U01+++)

EST_K2_U01

esej, egzamin pisemny /
ustny

U2

has the ability to read with comprehension and
critically analyze texts pertinent to European studies
and have the ability to compare them to texts
presenting diﬀerent views on the subject, confront
them and draw his or her own conclusions
(K_U02+++)

EST_K2_U02

esej, egzamin pisemny /
ustny

U3

has the ability to prepare written or oral presentations
which comply with all academic rules and regulations
(especially Intellectual Property Law) (K_U12+++)

EST_K2_U05

esej, egzamin pisemny /
ustny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie eseju

60

przygotowanie do egzaminu

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. The establishment of Communist regimes in CEE 1944-1948.

W1, W2, W3

2.

2. Stalinism and the age of terror 1948-1956

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Sylabusy
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3.

The outbreak of the Cold War. The Marshall Plan; the two camp policy, the Berlin
Blockade, NATO, Warsaw Pact, the forming of FRG and GDR.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

4.

The “Thaw” of 1956. XX Congress of the CPSU. Polish October, Hungarian
October.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

5.

Normalization?: Kadar’s Hungary, Gomułka’s Poland.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

6.

Dubcek’s Czechoslovakia and the Prague Spring.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

7.

Gierek’s Poland. The emergence of democratic opposition in Central Europe. Role
of the Church.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

8.

Central Europe in Europe and the world. COMECOM, Warsaw Pact.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

9.

Detente between East and West.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

10.

Solidarity Revolution of 1980/81.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

11.

The Martial Law in Poland. Central Europe after 13 December 1981. Peoples’
democracies in the 1980s. Crisis of the Communist system.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

12.

The ‘Velvet’ Revolutions of 1989/1990: Poland, Hungary.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

13.

The ‘Velvet’ Revolutions of 1989/1990: Czechoslovakia, GDR, Bulgaria and
Romania.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

14.

CEE today.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

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

Formy zaliczenia
esej, egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
napisanie dwóch esejów i egzamin pisamny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra, czynna zajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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EU Institutions and the Decision-Making Process: Policy Practice in the EU
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Europeanisation and Governance in Central and
Eastern Europe

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTErpEŚS.2F0.6059efaa9eb7b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z architekturą instytucjonalną oraz mechanizmami decyzyjnymi Unii
Europejskiej. Szczególny nacisk zostanie położony na post-lizbońską system instytucjonalny, relacje
międzyinstytucjonalne, procesy polityczne w UE jako tło dla konceptualizacji UE pod względem sui generis
demokratycznego systemu politycznego

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 rozumie specyﬁkę funkcjonowania głównych
instytucji unijnych oraz ich rolę w kształtowaniu
i zarządzaniu politykami wspólnotowymi UE

EST_K2_W01,
EST_K2_W03,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin

W2

zna i rozumie zaawansowane teorie, kategorie
i zasady funkcjonowania instytucji, ze szczególnym
uwzględnieniem procesów decyzyjnych IE

EST_K2_W01,
EST_K2_W03,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin

W3

zna i rozumie rolę instytucji UE w kształtowaniu
procesu integracji europejskiej

EST_K2_W05,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ rozróżnić, sklasyﬁkować i przeprowadzić
analizę funkcjonowania poszczególnych instytucji UE
w szerszym kontekście integracji europejskiej

EST_K2_U01,
EST_K2_U02

prezentacja, egzamin

U2

potraﬁ wyszukać, czytać ze zrozumieniem
i przeprowadzić krytyczną analizę tekstów naukowych
i dokumentów politycznych dotyczących zagadnień
właściwych dla instytucji i polityk wspólnotowych UE

EST_K2_U02

prezentacja, egzamin

U3

potraﬁ przygotować pisemną i ustną analizę na temat
kluczowych pojęć i zagadnień związanych
z instytucjami UE, bazując na indywidualnej pracy lub
pracy w grupie

EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U06

prezentacja, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do wykorzystania krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy z zakresu nauk o polityce
i administracji oraz nauk o polityce publicznej, uznając
jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych

EST_K2_K02, EST_K2_K03 prezentacja, egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

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.

Treść kursu obejmuje wprowadzanie do zasad funkcjonowania instytucji i organów
UE, koncentrując się na działaności: Parlamentu Europejskiego, Komisji
Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Rady Europejską, Komitetu Regionów,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego; agencji UE, wybranych
instytucji UE w kontekście deﬁcytu demokracji; wybranych instytucji UE wobec
kryzysów i wyzwań dla integracji europejskiej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, grywalizacja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena końcowa zależy od: 1) uzyskania zaliczenia z modułów online 2)
pozytywnej oceny z prezentacji (symulacji negocjacyjnych) 3)
prezentacja, egzamin pozytywnej oceny z egzaminu Studenci mają obowiązek zapoznać się z
obowiązkowymi tekstami przed rozpoczęciem każdych zajęć. Obecność
na zajęciach jest obowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza zakresu integracji europejskiej

Sylabusy
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EU Institutions and the Decision-Making Process: The Political System of
the EU
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Europeanisation and Governance in Central and
Eastern Europe

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTErpEŚS.2F0.6059eb91b96d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji
Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Główny nacisk zostanie położony na wyjaśnienie unijnego systemu instytucjonalnego i decyzyjnego
w kategoriach post-monteskiuszowskiego podziału władz w ramach ponadnarodowego, wielopoziomowego
zarządzania systemem decyzyjnym. W ten sposób zostaną wyjaśnione główne instytucje UE i mechanizmy
procesu decyzyjnego. Analizy studium przypadku, w tym różne interakcje między instytucjami UE uzupełnią część
wykładową tego seminarium.

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 pogłębionym stopniu, konstrukcję, zasady działania
i funkcje systemów i instytucji funkcjonujących
w przestrzeni kontynentu europejskiego, a właściwych
dla studiowanego kierunku

EST_K2_W01,
EST_K2_W02

egzamin pisemny

EST_K2_U02,
EST_K2_U03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

komunikować się na tematy specjalistyczne oraz
prowadzić debatę na tematy związane z kontynentem
europejskim, jego miejscem i rolą we współczesnej
polityce, gospodarce, przy wykorzystaniu terminologii
naukowej właściwej dla studiów europejskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do krytycznej oceny odbieranych treści i uznaje
znaczenie wiedzy i nauki – właściwych dla kierunku
studiów - w rozwiązywaniu problemów społecznych,
politycznych i ekonomicznych związanych
bezpośrednio lub pośrednio z Europą - w wymiarze
międzynarodowym, regionalnym czy lokalnym

EST_K2_K01, EST_K2_K02 egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

28

przygotowanie do zajęć

25

przeprowadzenie badań literaturowych

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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Still the Lisbon EU. Political system sui generis but not a state.
European Commission executes, co-legislates and monitors acquis
communautaire
European Parliament after Lisbon. More powerful but still distant from the EU
citizens
The Council. The sovereign in the house
European Council as the council of the councils
The Court of Justice of the EU as the constitutional court
Lisbon EU reassessed. Designed to fail? High hopes and reality bites

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pisemny egzamin testowy z zakresu wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość historii i teorii integracji europejskiej

Sylabusy
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Europeanisation and Transformation of Collective Identities: From
Concepts to Analysis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Europeanisation and Governance in Central and
Eastern Europe

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTErpEŚS.2F0.605386f961b69.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki socjologiczne
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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu analizę dynamiki zbiorowych tożsamości w Europie w perspektywie historycznej i współczesnej.
Studenci zapoznają się z teoriami tożsamości - podejściem socjologicznym i antropologicznym z elementami nauk
politycznych, i poznają procesy budowy tożsamości w Europie w szerokiej, historycznej perspektywie,
ze szczególnym naciskiem na obecne transformacje. Seminarium opiera się na wykładach i zapewnia praktyczną
analizę i interpretację danych tekstów oraz wiąże je z odpowiednimi studiami przypadków. Tłem dla tego kursu
jest kurs cywilizacji europejskiej, oferowany w pierwszym semestrze studiów magisterskich w zakresie studiów
europejskich. Od studentów oczekuje się podstawowej wiedzy na temat europejskiej kultury i historii społecznej,
ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego dziedzictwa kulturowego.

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 pogłębionym stopniu teorie
budowania tożsamości - od jednostkowej do zbiorowej,
w kontekście przede wszystkim europejskim. Zna
i rozumie teorie europeizacji w kontekście społecznokulturowym.

W2

Student zna i rozumie najistotniejsze dylematy
współczesnych kultur, ze szczególnym
EST_K2_W05
uwzględnieniem problemów tożsamości zbiorowej
współczesnej Europy - przede wszystkim w odniesieniu
do problemów społeczno-kulturowo-politycznych.

projekt, wyniki badań

W3

Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym
społeczne uwarunkowania procesów zachodzących
obecnie na kontynencie europejskim.

EST_K2_W06

zaliczenie pisemne

EST_K2_U01

projekt, wyniki badań

EST_K2_K02

zaliczenie pisemne

EST_K2_W02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
na temat społeczeństw i kultur europejskich, aby
formułować i analizować, problemy badawcze
dotyczące przemian w tożsamości zbiorowych,
dobierając do tego odpowiednie metody i narzędzia
badawcze.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści i do debaty na temat problemów społecznych
w kontekście wielokulturowym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przeprowadzenie badań empirycznych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

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.

Pojęcie tożsamości
Wyzwania tożsamości
Tożsamość narodowa
Współczesna tożsamość narodowa - polaryzacja polityki i wzrost populizmu
Migracja i tożsamość
Wielokulturowość, pluralizm, mniejszości kulturowe
Religia i tożsamość
Europeizacja a lokalizacja
Europeizacja / kosmopolityzm
Europejska tożsamość obywatelska - możliwość czy marzenie?

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt, wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo na zajęciach: Studenci, którzy nie biorą aktywnego
udziału w ponad 40% zajęć, nie otrzymają pozytywnej oceny z kursu.
Uczniowie są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
grupowych oraz projektach i dyskusjach w klasie. Waga: 20% Projekt:
studenci przygotowują projekt grupy na wybrany przez siebie temat,
który empirycznie bada przynależność i tożsamość wybranej
populacji. Wyniki badań mają być zaprezentowane w sposób ciekawy
i dostępny dla publiczności (raport, podcast, itp). Waga: 60% oceny
końcowej. Praca pisemna - w formie zadania do domu, w którym
studenci otrzymują zagadnienia z materiałów / tematów z lekcji, i są
poproszeni o sformułowanie odpowiedz na bazie teorii, badań oraz
własnych przemyśleń w formie krótkiego eseju. Waga: 20% końcowej
oceny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończenie kursu z European Civilisations

Sylabusy
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Europeanisation and Transformation of Collective Identities: Theoretical
Considerations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Europeanisation and Governance in Central and
Eastern Europe

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTErpEŚS.2F0.605386d1f32a8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki socjologiczne
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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course analyses the dynamics of collective identities in Europe in historical and contemporary perspectives.
Students will get acquainted with theories of identity - sociological and anthropological approaches with elements
of political science, and will learn about processes of identity construction in Europe in a broad, historical
perspective, but with a special emphasis on current transformations. The background for this course is the
European Civilisation course, oﬀered in the ﬁrst semester of the MA Programme in European Studies. Students
are expected to have basic knowledge of European cultural and social history, with a special reference to
European cultural heritage. Pełny opis: (tylko po angielsku)

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

EK1: has ordered and extended knowledge of
terminology used in the humanities and social
sciences (K_W03 +++)

EST_K2_W01

esej

EST_K2_U01

esej

EST_K2_K01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

EK3: has the ability to read with comprehension and
critically analyse texts pertinent to European studies
and has the ability to compare them to texts
presenting diﬀerent views on the subject, confront
them and draw his or her own conclusions (K_U02
+++) EK4: has the ability to write independent and
creative essays in Polish or in any foreign language
(diﬀerent from the language of study programme)
based on a suitable selection of sources and
methodological workshops; ability to write an MA
thesis based on own research questions/hypotheses
(K_U09 ++)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

EK5: has the ability to follow and critically interpret
phenomena and problems in contemporary European
societies with respect for European political culture
and European identities (K_U16 +++)

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie eseju

40

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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The Concept of Identity
Identity from the Sociological and Social Antropological Perspectivr
Symbolic Construction of Identity
Identity and Memory
Contemporary Approaches to National Identity in Europe (I)
Contemporary Approaches to National Identity in Europe (II)
Europeanisation (I)
Europeanisation (II)
Modern and Post-Modern Identity
1.

W1, U1, K1
Ethnic Identity
Modern National Identity
Regional Identities
Migration dna Identity
Multiculturalism, cultural Minorities
Religion and Identity in Europe
Gender and Sexual Minorities
Eastern Enlargement and European Identy
Identity and Civil Society in EU28

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
essay

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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EU Administration, Justice and Home Aﬀairs: Actors, Norms and Challenges
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EU Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTUES.2F0.60538719027d9.22

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
5.0

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

ma wiedzę o podstawach prawa Unii Europejskiej
w zakresie obejmującym wymiar sprawiedliwości
i sprawy wewnętrzne UE

EST_K2_W03,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin

W2

ma pogłębioną wiedzę o architekturze instytucjonalnej
wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE,
włączywszy właściwe agencje i organy.

EST_K2_W03,
EST_K2_W06

egzamin

W3

zna i rozumie wiodące polityki oraz sposoby jej
realizowania w zakresie wymiaru sprawiedliwości
i spraw wewnętrznych UE

EST_K2_W01,
EST_K2_W03

egzamin

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i krytycznie oceniać
teksty odnoszące się do wymiaru sprawiedliwości
i spraw wewnętrznych UE, w tym orzecznictwo ETS
i raporty Parlamentu Europejskiego

EST_K2_U02,
EST_K2_U04

prezentacja, egzamin

U2

potraﬁ inicjować i prowadzić debatę na tematy
dotyczące współpracy UE w dziedzinie wymiaru
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych przy
wykorzystaniu terminologii naukowej właściwej dla
studiów europejskich

EST_K2_U02,
EST_K2_U03

prezentacja

U3

potraﬁ samodzielnie gromadzić wiedzę o wymiarze
sprawiedliwości i sprawach wewnętrznych UE
i doskonalić ją przez całe życie, uczestnicząc
w projektach i pracach zespołowych

EST_K2_U02,
EST_K2_U05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do do krytycznej oceny odbieranych treści,
przestrzegając zasad etycznych i uznaje znaczenie
wiedzy o wymiarze sprawiedliwości i sprawach
wewnętrznych UE w kontekście międzynarodowym,
krajowym i transgranicznym

EST_K2_K02, EST_K2_K04 prezentacja, egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

analiza orzecznictwa

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

3

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

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.

Prawne podstawy współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych UE

W1, U1, K1

Sylabusy

62 / 372

2.

Instytucje, organy i agencje w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych UE

W2, U2

3.

Swobodny przepływ osób w UE oraz polityka imigracyjna

W1, W3, U1, U2, K1

4.

Wspólna polityka azylowa oraz międzynarodowa ochrona uchodźców w UE

W1, W3, U1, U2, K1

5.

Zarządzanie strefą Schengen

W1, W2, U2, K1

6.

Zintegrowane zarządzanie granicami w UE

W1, W2, W3, U2, U3, K1

7.

Zarządzanie tożsamości oraz technologie i systemy informatyczne w dziedzinie
wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE

W2, W3, U3

8.

Współpraca policyjna w UE - aspekty ponadnarodowe, międzyrządowe i
transgraniczne

W2, W3, U2, K1

9.

Europol jako węzeł europejskich sieci współpracy policyjnej

W2, U2, K1

10.

Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu w Unii Europejskiej

W2, W3, K1

11.

Unia Europejska w obliczu zorganizowanej przestępczości transnarodowej

W3, K1

12.

Unia Europejska i walka z produkcją i przemytem narkotyków

W3, U2, K1

13.

Eurojust i inne formy współpracy sądowej w sprawach karnych w UE

W2, W3, U2, K1

14.

Wymiar zewnętrzny współpracy UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych

W2, W3, U1, U3, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
- aktywny udział w zajęciach - prezentacja wybranego tematu zajęć egzamin pisemny (część testowa i część z pytaniami otwartymi)
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EU Administration, Justice and Home Aﬀairs: Towards a European
Administrative Space
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EU Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTUES.2F0.6053874205606.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów zarówno z podstawowymi, jak i bardziej
szczegółowymi zagadnieniami związanymi ze współpracą państw członkowskich UE w obszarze administracji.
Główny nacisk położony zostanie na wybrane aspekty wkładu UE w europeizację administracji publicznej i służby
cywilnej państw członkowskich. Ten zasadniczy nurt rozważań zostanie zilustrowany istotnymi przykładami,
takimi jak funkcjonowanie tzw. agencji UE, zastosowanie reguł i procedur administracyjnych w zakresie
implementacji i wprowadzania w życie prawa i polityk UE, rola prawa administracyjnego UE oraz rozwój
technologii informacyjnych w administracji. Analizie poddane zostaną również uregulowania w zakresie służby
cywilnej w wybranych państwach członkowskich 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

Student zna i rozumie rolę Unii Europejskiej i jej
różnych instytucji (w tym agencji UE) w procesie
europeizacji administracji publicznej oraz
w administracyjnej współpracy państw członkowskich.

EST_K2_W03

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

Student zna i rozumie mechanizmy implementacji
i stosowania reguł i norm prawa europejskiego
w obszarze administracji publicznej i służby cywilnej.

EST_K2_W06

egzamin pisemny

U1

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę zasad
i uregulowań UE dotyczących współpracy
administracyjnej państw członkowskich i instytucji UE
oraz jest w stanie przytoczyć odpowiednie orzeczenia
Trybunału Sprawiedliwości UE na poparcie swojego
stanowiska.

EST_K2_U04

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ omówić zasady funkcjonowania
i znaczenie współpracy administracyjnej państw
członkowskich UE oraz wyjaśnić rolę agencji UE
w efektywnym wypełnianiu tej współpracy.

EST_K2_U03

prezentacja

EST_K2_K03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wykorzystania nabytej wiedzy
w rozwiązywaniu konkretnych i praktycznych
problemów związanych z rozwojem i funkcjonowaniem
europejskiej przestrzeni administracyjnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

2

analiza orzecznictwa

6

analiza aktów normatywnych

6

rozwiązywanie kazusów

6

przygotowanie do zajęć

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

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.

1. Współpraca z instytucjami europejskimi. Formułowanie i koordynowanie polityk
europejskich.
2. Administracja UE w ramach prawnych - źródła prawa administracyjnego UE.
3. Rola administracji rządowej w implementacji prawa i polityk UE.
4. Sieć agencji UE implementujących polityki europejskie.
5. Europeizacja administracji publicznej - w stronę europejskiej przestrzeni
administracyjnej.
6. Negocjacje europejskie.
7. Służba cywilna w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
8. Technologie informacyjne w administracji.
9. Przyszłe uwarunkowania administracji UE.
10. Wizyta studyjna w wybranej instytucji publicznej w Krakowie.

W1, W2, U1, U2, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zadaniem każdego studenta jest przygotowanie krótkiej prezentacji
multimedialnej (do 15 minut) dotyczącej struktury, zadań, roli i
działalności jednej z agencji UE. Przygotowanie prezentacji będzie
wymagać od studentów przeprowadzenia indywidualnych badań
Ocena zależeć będzie od wyników egzaminu końcowego
składającego się z testu wielokrotnego wyboru składającego się z 20
pytań i 6 krótkich pytań otwartych. Ocena prezentacji może wpłynąć
na ocenę końcową (może dodać 4 punkty do ogólnej liczby punktów
zdobytych podczas egzaminu pisemnego).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu Unii Europejskiej: instytucji, źródeł prawa i polityk.

Sylabusy
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EU Foreign and Security Policy: Europe and global challenges
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EU Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTUES.2F0.6053768094bc9.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) jest jedną z najszybciej rozwijających się polityk Unii
Europejskiej od czasu jej ustanowienia w Traktacie z Maastricht w 1992 r. Dynamiczny rozwój charakteryzuje
także wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). Wiąże się to z potencjalnie zasadniczymi wyzwaniami
dla tożsamości UE jako aktora globalnego. W trakcie kursu przyjęte zostanie chronologiczne i problematyczne
podejście do badania europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Zaowocuje to lepszym zrozumieniem
współczesnych i przyszłych kierunków w tym obszarze integracji europejskiej. Kurs rozpoczyna się
od historycznego przeglądu zaangażowania zagranicznego WE/UE. Aby w pełni ocenić nową rolę, jaką UE
chciałaby odgrywać w sprawach międzynarodowych, należy najpierw przeanalizować dynamikę jej
zaangażowania w sprawy międzynarodowe od czasów zimnej wojny. Główny nacisk zostanie położony na główne
wyzwania i perspektywy, przed którymi stoi UE jako aktor globalny. Z drugiej strony, dla lepszego zrozumienia
obecnego zachowania UE w stosunkach międzynarodowych potrzebna jest szersza perspektywa. Dlatego też
szczególny nacisk zostanie położony na analizę stosunków UE z różnymi podmiotami i w konkretnych obszarach
stosunków międzynarodowych.

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

pogłębiła wiedzę na temat architektury
instytucjonalnej Unii Europejskiej i charakterystyki
poszczególnych instytucji, a także ich roli w procesie
decyzyjnym UE

EST_K2_W01

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2

posiada podstawową wiedzę na temat ram
i funkcjonowania wspólnych polityk UE oraz ich
wpływu na rolę i pozycję Unii Europejskiej w systemie
stosunków międzynarodowych

EST_K2_W03

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W3

posiada wiedzę z zakresu UE jako aktora
międzynarodowego

EST_K2_W01

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U1

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i krytycznie analizować
teksty związane z badaniami europejskimi oraz
EST_K2_U03,
porównywać je z tekstami przedstawiającymi różne
EST_K2_U04
poglądy na ten temat, konfrontować je i wyciągać
własne wnioski.

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U2

jest zdolny do krytycznej analizy, oceny i syntezy
nowych i złożonych pomysłów

EST_K2_U05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U3

potraﬁ zastosować teorie z różnych obszarów badań
europejskich do analizy procesów i wyciągnięcia
dokładnych wniosków na temat przyczyn i skutków
badanych zjawisk

EST_K2_U04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

posiada umiejętność samodzielnego i twórczego
pisania esejów w języku polskim lub w dowolnym
języku obcym (innym niż język programu studiów)
w oparciu o odpowiedni dobór źródeł i warsztaty
metodologiczne; umiejętność napisania pracy
magisterskiej w oparciu o własne pytania/hipotezy
badawcze

EST_K2_K02, EST_K2_K03 esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do egzaminu

40

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.

Podstawowe perspektywy teoretyczne, koncepcje i metody badawcze w
stosunkach międzynarodowych. Analiza roli Europy w stosunkach
międzynarodowych

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

2.

Europeizacja polityk narodowych

W1, W2, W3

3.

Europejska Wspólnota Obronna i Europejska Wspólnota Polityczna

W1, W2, W3

4.

Europejska Współpraca Polityczna i rozwój struktur instytucjonalnych

W1, W2, W3

5.

WPZiB i jej nowe instytucje

W1, W2, W3, U1, U2, U3

6.

Między wielkimi graczami - UE wobec USA i Rosji

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

7.

Relacje UE z wybranymi krajami i regionami

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

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja studencka - 10% oceny końcowej. Raport z gry
symulacyjnej lub esej - 20% oceny końcowej. Egzamin
końcowy składający się z pytań wielokrotnego wyboru i
pytań otwartych - 70% oceny końcowej.
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EU Institutions and the Decision-Making Process: Policy Practice in the EU
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EU Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTUES.2F0.6059efaa9eb7b.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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z architekturą instytucjonalną oraz mechanizmami decyzyjnymi Unii
Europejskiej. Szczególny nacisk zostanie położony na post-lizbońską system instytucjonalny, relacje
międzyinstytucjonalne, procesy polityczne w UE jako tło dla konceptualizacji UE pod względem sui generis
demokratycznego systemu politycznego

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 rozumie specyﬁkę funkcjonowania głównych
instytucji unijnych oraz ich rolę w kształtowaniu
i zarządzaniu politykami wspólnotowymi UE

EST_K2_W01,
EST_K2_W03,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin

W2

zna i rozumie zaawansowane teorie, kategorie
i zasady funkcjonowania instytucji, ze szczególnym
uwzględnieniem procesów decyzyjnych IE

EST_K2_W01,
EST_K2_W03,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin

W3

zna i rozumie rolę instytucji UE w kształtowaniu
procesu integracji europejskiej

EST_K2_W05,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ rozróżnić, sklasyﬁkować i przeprowadzić
analizę funkcjonowania poszczególnych instytucji UE
w szerszym kontekście integracji europejskiej

EST_K2_U01,
EST_K2_U02

prezentacja, egzamin

U2

potraﬁ wyszukać, czytać ze zrozumieniem
i przeprowadzić krytyczną analizę tekstów naukowych
i dokumentów politycznych dotyczących zagadnień
właściwych dla instytucji i polityk wspólnotowych UE

EST_K2_U02

prezentacja, egzamin

U3

potraﬁ przygotować pisemną i ustną analizę na temat
kluczowych pojęć i zagadnień związanych
z instytucjami UE, bazując na indywidualnej pracy lub
pracy w grupie

EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U06

prezentacja, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do wykorzystania krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy z zakresu nauk o polityce
i administracji oraz nauk o polityce publicznej, uznając
jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych

EST_K2_K02, EST_K2_K03 prezentacja, egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

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.

Treść kursu obejmuje wprowadzanie do zasad funkcjonowania instytucji i organów
UE, koncentrując się na działaności: Parlamentu Europejskiego, Komisji
Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Rady Europejską, Komitetu Regionów,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego; agencji UE, wybranych
instytucji UE w kontekście deﬁcytu demokracji; wybranych instytucji UE wobec
kryzysów i wyzwań dla integracji europejskiej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, grywalizacja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena końcowa zależy od: 1) uzyskania zaliczenia z modułów online 2)
pozytywnej oceny z prezentacji (symulacji negocjacyjnych) 3)
prezentacja, egzamin pozytywnej oceny z egzaminu Studenci mają obowiązek zapoznać się z
obowiązkowymi tekstami przed rozpoczęciem każdych zajęć. Obecność
na zajęciach jest obowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza zakresu integracji europejskiej

Sylabusy
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EU Institutions and the Decision-Making Process: The Political System of
the EU
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EU Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTUES.2F0.6059eb91b96d9.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Główny nacisk zostanie położony na wyjaśnienie unijnego systemu instytucjonalnego i decyzyjnego
w kategoriach post-monteskiuszowskiego podziału władz w ramach ponadnarodowego, wielopoziomowego
zarządzania systemem decyzyjnym. W ten sposób zostaną wyjaśnione główne instytucje UE i mechanizmy
procesu decyzyjnego. Analizy studium przypadku, w tym różne interakcje między instytucjami UE uzupełnią część
wykładową tego seminarium.

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 pogłębionym stopniu, konstrukcję, zasady działania
i funkcje systemów i instytucji funkcjonujących
w przestrzeni kontynentu europejskiego, a właściwych
dla studiowanego kierunku

EST_K2_W01,
EST_K2_W02

egzamin pisemny

EST_K2_U02,
EST_K2_U03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

komunikować się na tematy specjalistyczne oraz
prowadzić debatę na tematy związane z kontynentem
europejskim, jego miejscem i rolą we współczesnej
polityce, gospodarce, przy wykorzystaniu terminologii
naukowej właściwej dla studiów europejskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do krytycznej oceny odbieranych treści i uznaje
znaczenie wiedzy i nauki – właściwych dla kierunku
studiów - w rozwiązywaniu problemów społecznych,
politycznych i ekonomicznych związanych
bezpośrednio lub pośrednio z Europą - w wymiarze
międzynarodowym, regionalnym czy lokalnym

EST_K2_K01, EST_K2_K02 egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

28

przygotowanie do zajęć

25

przeprowadzenie badań literaturowych

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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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Still the Lisbon EU. Political system sui generis but not a state.
European Commission executes, co-legislates and monitors acquis
communautaire
European Parliament after Lisbon. More powerful but still distant from the EU
citizens
The Council. The sovereign in the house
European Council as the council of the councils
The Court of Justice of the EU as the constitutional court
Lisbon EU reassessed. Designed to fail? High hopes and reality bites

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pisemny egzamin testowy z zakresu wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość historii i teorii integracji europejskiej

Sylabusy
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Introduction to Finances in the EU
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EU Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTUES.2F0.5cd5592bf0454.22

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
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of the course is to provide students with a general overview of the functioning the EU ﬁnancial market
and the processes of economic and monetary integration. The second aim is analyze and discuss the causes of
the last ﬁnancial crisis (2009-2014) in selected EU countries, main threats and the mechanisms of recovery.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Deepened knowledge about the ﬁnancial markets in
the EU countries.

EST_K2_W01,
EST_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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W2

An advanced and well-ordered scope of knowledge on
EST_K2_W01,
the international ﬁnancial markets and economic
EST_K2_W02,
integration terminology and the operating principles of
EST_K2_W03
EU markets.

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

An advanced scope of knowledge about the theory of
European integration and the creation of a common
market for ﬁnancial services.

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Ability to analyze, compare and interpret facts and
processes taking place in the international ﬁnancial
markets.

EST_K2_U02,
EST_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

Ability to prepare presentations and communicate
information, ideas, problems and solutions relevant to
ﬁnancial markets and their functioning.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
141

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.

Wprowadzenie do ﬁnansów, podstawowe deﬁnicje i teorie.

W1, W2

2.

Wybrane terminy związane z treściami przedmiotu, np. bilans płatniczy, kursy
walutowe, geneza Systemu z Bretton Woods oraz główne motywy integracji
europejskiej.

W1, W2, W3, U1

3.

Historia integracji europejskiej.

W3, U1, U2

Sylabusy
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4.

Etapy kształtowania unii monetarnej, teoria integracji monetarnej, optymalny
obszar walutowy.

W2, W3, U1, U2

5.

Wady i zalety waluty euro.

W1, W2, W3, U1, U2

6.

Kryzys w streﬁe euro - charakterystyka.

W2, W3, U1

7.

Mechanizmy wyjścia z kryzysu w UE: Europejski Mechanizm Stabilności
Finansowej, unia bankowa etc.

W1, W2, W3, U1

8.

Charakterystyka przebiegu kryzysu w wybranych krajach: Grecji, Irlandii,
Hiszpanii.

W1, W2, W3, U2

9.

Przyszłość Unii Europejskiej i strefy euro.

W1, W2, W3, U1

10.

Wybrane nie-ekonomiczne aspekty związane z procesem integracji europejskiej.

W1, W2, W3, U1, U2

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

wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, zaliczenie
pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Aktywne uczestnictwo na zajęciach - 10% oceny
końcowej. Student może bez konsekwencji opuścić dwa
zajęcia. 2. Kolokwia z artykułów - 20% oceny końcowej. 3.
Egzamin końcowy - 70% oceny końcowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Basic knowledge of micro and macroeconomics.

Sylabusy
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Europeanisation and Transformation of Collective Identities: From
Concepts to Analysis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.605386f961b69.22

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 socjologiczne

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu analizę dynamiki zbiorowych tożsamości w Europie w perspektywie historycznej i współczesnej.
Studenci zapoznają się z teoriami tożsamości - podejściem socjologicznym i antropologicznym z elementami nauk
politycznych, i poznają procesy budowy tożsamości w Europie w szerokiej, historycznej perspektywie,
ze szczególnym naciskiem na obecne transformacje. Seminarium opiera się na wykładach i zapewnia praktyczną
analizę i interpretację danych tekstów oraz wiąże je z odpowiednimi studiami przypadków. Tłem dla tego kursu
jest kurs cywilizacji europejskiej, oferowany w pierwszym semestrze studiów magisterskich w zakresie studiów
europejskich. Od studentów oczekuje się podstawowej wiedzy na temat europejskiej kultury i historii społecznej,
ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego dziedzictwa kulturowego.

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 w pogłębionym stopniu teorie
budowania tożsamości - od jednostkowej do zbiorowej,
w kontekście przede wszystkim europejskim. Zna
i rozumie teorie europeizacji w kontekście społecznokulturowym.

W2

Student zna i rozumie najistotniejsze dylematy
współczesnych kultur, ze szczególnym
EST_K2_W05
uwzględnieniem problemów tożsamości zbiorowej
współczesnej Europy - przede wszystkim w odniesieniu
do problemów społeczno-kulturowo-politycznych.

projekt, wyniki badań

W3

Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym
społeczne uwarunkowania procesów zachodzących
obecnie na kontynencie europejskim.

EST_K2_W06

zaliczenie pisemne

EST_K2_U01

projekt, wyniki badań

EST_K2_K02

zaliczenie pisemne

EST_K2_W02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
na temat społeczeństw i kultur europejskich, aby
formułować i analizować, problemy badawcze
dotyczące przemian w tożsamości zbiorowych,
dobierając do tego odpowiednie metody i narzędzia
badawcze.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści i do debaty na temat problemów społecznych
w kontekście wielokulturowym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przeprowadzenie badań empirycznych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

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.

Pojęcie tożsamości
Wyzwania tożsamości
Tożsamość narodowa
Współczesna tożsamość narodowa - polaryzacja polityki i wzrost populizmu
Migracja i tożsamość
Wielokulturowość, pluralizm, mniejszości kulturowe
Religia i tożsamość
Europeizacja a lokalizacja
Europeizacja / kosmopolityzm
Europejska tożsamość obywatelska - możliwość czy marzenie?

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt, wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo na zajęciach: Studenci, którzy nie biorą aktywnego
udziału w ponad 40% zajęć, nie otrzymają pozytywnej oceny z kursu.
Uczniowie są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
grupowych oraz projektach i dyskusjach w klasie. Waga: 20% Projekt:
studenci przygotowują projekt grupy na wybrany przez siebie temat,
który empirycznie bada przynależność i tożsamość wybranej
populacji. Wyniki badań mają być zaprezentowane w sposób ciekawy
i dostępny dla publiczności (raport, podcast, itp). Waga: 60% oceny
końcowej. Praca pisemna - w formie zadania do domu, w którym
studenci otrzymują zagadnienia z materiałów / tematów z lekcji, i są
poproszeni o sformułowanie odpowiedz na bazie teorii, badań oraz
własnych przemyśleń w formie krótkiego eseju. Waga: 20% końcowej
oceny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończenie kursu z European Civilisations

Sylabusy
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Europeanisation and Transformation of Collective Identities: Theoretical
Considerations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.605386d1f32a8.22

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 socjologiczne

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs analizuje dynamikę zbiorowych tożsamości w Europie w perspektywie historycznej i współczesnej. Studenci
zapoznają się z teoriami tożsamości - podejściem socjologicznym i antropologicznym z elementami nauk
politycznych, i poznają procesy budowy tożsamości w Europie w szerokiej, historycznej perspektywie,
ze szczególnym naciskiem na obecne transformacje. Seminarium opiera się na wykładach i zapewnia praktyczną
analizę i interpretację danych tekstów oraz wiąże je z odpowiednimi studiami przypadków. Tłem dla tego kursu
jest kurs cywilizacji europejskiej, oferowany w pierwszym semestrze studiów magisterskich w zakresie studiów
europejskich. Od studentów oczekuje się podstawowej wiedzy na temat europejskiej kultury i historii społecznej,
ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego dziedzictwa kulturowego.

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 w pogłębionym stopniu teorie
budowania tożsamości - od jednostkowej do zbiorowej,
w kontekście przede wszystkim europejskim. Zna
i rozumie teorie europeizacji w kontekście społecznokulturowym.

EST_K2_W02

egzamin pisemny

W2

Student zna i rozumie najistotniejsze dylematy
współczesnych kultur, ze szczególnym
EST_K2_W05
uwzględnieniem problemów tożsamości zbiorowej
współczesnej Europy - przede wszystkim w odniesieniu
do problemów społeczno-kulturowo-politycznych.

egzamin pisemny

W3

Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym
społeczne uwarunkowania procesów zachodzących
obecnie na kontynencie europejskim.

EST_K2_W06

egzamin pisemny

EST_K2_U01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
na temat społeczeństw i kultur europejskich, aby
formułować i analizować, problemy badawcze
dotyczące przemian w tożsamości zbiorowych,
dobierając do tego odpowiednie metody i narzędzia
badawcze.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
133

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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Pojęcie tożsamości
Tożsamość z perspektywy socjologicznej i antropologii społecznej
Symboliczne budowie tożsamości
Tożsamość i pamięć
Współczesne podejścia do tożsamości narodowej w Europie (I)
Współczesne podejścia do tożsamości narodowej w Europie (II)
Europeizacja (I)
Europeizacja (II)
Nowoczesna i postmodernistyczna tożsamość
Tożsamość etniczna
Nowoczesna tożsamość narodowa
Tożsamości regionalne
Migracja i tożsamość
Wielokulturowość, mniejszości kulturowe
Religia i tożsamość w Europie
Płeć i mniejszości seksualne
Rozszerzenie na Wschód i tożsamość europejska
Tożsamość i społeczeństwo obywatelskie w UE28

1.

W1, W2, W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

egzamin pisemny do wyboru 4 z 8 pytań, na które studenci odpowiadają w
formie eseju lista pytań zostanie przedyskutowana ze studentami
wcześniej

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony kurs z 'European Civilisations'

Sylabusy
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Legal Protection of Heritage
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.622e458a02457.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianą problematyką dziedzictwa kulturowego oraz
strategiami i narzędziami jego ochrony.

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 sposób funkcjonowania
instytucji i organizacji działających na polu
dziedzictwa.

EST_K2_W01,
EST_K2_W06

egzamin pisemny / ustny
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W2

Student zna i rozumie rolę i znaczenie instytucji
i organizacji działających na polu dziedzictwa.

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ korzystać z najważniejszych
dokumentów międzynarodowych dotyczących
dziedzictwa.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02

egzamin pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ wyszukiwać, selekcjonować,
identyﬁkować i poddawać krytycznej analizie
dokumenty i materiały informacyjne z zakresu
dziedzictwa.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student dostrzega, iż istnieje konieczność ochrony
dziedzictwa kulturowego, historycznego, społecznego
i naturalnego Europy.

EST_K2_K01, EST_K2_K03 egzamin pisemny / ustny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

rozwiązywanie zadań

10

analiza aktów normatywnych

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

45

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.

Dziedzictwo kulturowe – podstawowe pojęcia. Konwencja paryska i Lista
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO

W1, W2, U1

2.

Dziedzictwo niematerialne i Reprezentatywna Lista Niematerialnego Dziedzictwa
Kulturowego Ludzkości

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Pojęcie zabytku.

W1, W2, U1, K1

4.

Przestępstwa przeciwko dziedzictwu kulturowemu.

W1, W2, U1, K1

5.

Obrót zabytkami w UE.

W1, W2, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu.

87 / 372

Theory and Practice of Heritage
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.622e453b89535.22

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 socjologiczne

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
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of the course is to present the European heritage and its role in the process of European integration,
with particular emphasis on various strategies of its discursive construction, interpretation and (a)use within
speciﬁc initiatives undertaken by EU institutions (European Parliament, European Commission, etc.) and
international organizations (Council Europe, UNESCO etc.). The emphasis will be placed on the impact of the EU
(dis)integration process on changes in the ways of interpreting the past in the Member States (Europeanization,
nationalization, re-nationalization, etc.). The tensions surrounding top-down European initiatives when
implemented in a local context will be taken into account. As a consequence, the symbolization of time and
space in Europe, part of the course will be devoted to spatialization of various memories in the landscape of
Europe.

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

has ordered and extended knowledge of terminology
used in the humanities and social sciences

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03,
EST_K2_W04,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

W2

has ordered, extended knowledge about traditional
and contemporary trends and systems in
anthropology, sociology, philosophy and social
psychology and understands their historical and
cultural contexts.

EST_K2_W02,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

esej, zaliczenie

W3

has extended knowledge about European cultural
heritage and contemporary cultural life in Europe, as
well as the functioning of the most important
institutions in this ﬁeld.

EST_K2_W02,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

esej, zaliczenie

esej, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

has an ability to search, gather and interpret data and
information based on relevant sources; has the ability
to evaluate the importance of sources

EST_K2_U02,
EST_K2_U05

esej, zaliczenie

U2

has the ability to read with comprehension and
critically analyze texts pertinent to European studies
and have the ability to compare them to texts
presenting diﬀerent views on the subject, confront
them and draw his or her own conclusions

EST_K2_U03,
EST_K2_U05

esej, zaliczenie

U3

has the ability to write independent and creative
esseys in Polish or in any foreign language (diﬀerent
from the language of study programme) based on
a suitable selection of sources and methodological
workshops; ability to write an MA thesis based on own
research questions/hypotheses

EST_K2_U05

esej, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

has the ability to eﬀectively work individually as well
as interact and work in a group, performing diﬀerent
roles in it

EST_K2_K01, EST_K2_K04 esej, zaliczenie

K2

is aware of his or her responsibility for preserving the
cultural heritage of the region, country and Europe

EST_K2_K01

esej, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia warsztatowe

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie eseju

30

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

The aim of the course is to present the European heritage and its role in the
process of European integration, with particular emphasis on various strategies of
its discursive construction, interpretation and (a)use within speciﬁc initiatives
undertaken by EU institutions (European Parliament, European Commission, etc.)
and international organizations (Council Europe, UNESCO etc.). The emphasis will
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
be placed on the impact of the EU (dis)integration process on changes in the ways
K1, K2
of interpreting the past in the Member States (Europeanization, nationalization,
re-nationalization, etc.). The tensions surrounding top-down European initiatives
when implemented in a local context will be taken into account. As a
consequence, the symbolization of time and space in Europe, part of the course
will be devoted to spatialization of various memories in the landscape of Europe.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, metoda projektów
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
As the course combines instructor’s lectures, subsequent individual
research and written essay, the ﬁnal grade will comprise all these
elements respecting the following rule: 1) attendance of the lectures is
not compulsory but highly recommended as active class participation
makes up 5 % of the ﬁnal mark; 2) active seminar participation makes up
45 % of the ﬁnal mark; attendance of the seminars is obligatory). 3) The
subject of the ﬁnal / individual essay must be previously discussed and
accepted with/by the instructor(s). It will give up to 50 % of the ﬁnal mark.
Requirements for the ﬁnal paper: 24,000 up to 27,000 characters (i.e. 13
up to standard 15 pages, character Times New Roman, size 12, interline
1,5). This amount of characters does not cover the bibliography! The text
must respond to all academic standards (notes, references, citations and
bibliography). Internet, academic (!!!) sources are welcome however
neither the presentation nor the essay can be based only on this source.
The essay may be either a written version of the previously done
presentation or it may discuss another topic agreed upon with instructor.
The assessment of this dissertation will be based on the originality of the
student’s argument, analytical approach and reference to the literature.
The essay must be submitted to the instructors email addresses.
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia warsztatowe

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
As the course combines instructor’s lectures, subsequent individual
research and written essay, the ﬁnal grade will comprise all these
elements respecting the following rule: 1) attendance of the lectures is
not compulsory but highly recommended as active class participation
makes up 5 % of the ﬁnal mark; 2) active seminar participation makes up
45 % of the ﬁnal mark; attendance of the seminars is obligatory). 3) The
subject of the ﬁnal / individual essay must be previously discussed and
accepted with/by the instructor(s). It will give up to 50 % of the ﬁnal mark.
Requirements for the ﬁnal paper: 24,000 up to 27,000 characters (i.e. 13
up to standard 15 pages, character Times New Roman, size 12, interline
1,5). This amount of characters does not cover the bibliography! The text
must respond to all academic standards (notes, references, citations and
bibliography). Internet, academic (!!!) sources are welcome however
neither the presentation nor the essay can be based only on this source.
The essay may be either a written version of the previously done
presentation or it may discuss another topic agreed upon with instructor.
The assessment of this dissertation will be based on the originality of the
student’s argument, analytical approach and reference to the literature.
The essay must be submitted to the instructors email addresses.

Wymagania wstępne i dodatkowe
There is no prerequisite.

Sylabusy
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Foreign and International Relations in CEE - theories revisited
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and Eastern European Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚS.2F0.6053859768150.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs przedstawi kluczowe zagadnienia związane ze stosunkami międzynarodowymi w Europie Środkowej
i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej. Kurs przyjmuje chronologiczne
i problematyczne podejście do studiowania stosunków międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej. W
trakcie kursu studenci zapoznają się z najważniejszymi wydarzeniami i tendencjami ideologicznymi, które
kształtowały politykę zagraniczną w Europie Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Szczególny nacisk zostanie
położony na szczegółową analizę rozwoju drogi Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej i NATO oraz
wpływu członkostwa na nie. Obejmie ona politykę zagraniczną krajów Europy Środkowej i Wschodniej i zapewni
przegląd głównych problemów politycznych i społecznych, przed którymi kraje Europy Środkowej i Wschodniej
stanęły przed przystąpieniem do UE i w pierwszej dekadzie członkostwa. Głównym celem kursu jest
przedstawienie studentom szerokiego przeglądu konsekwencji członkostwa krajów EŚW w Unii Europejskiej i jego
wpływu na sposób funkcjonowania w stosunkach międzynarodowych oraz jego wpływu strukturalnego
na stosunki wewnątrz regionu. Podczas seminariów studenci będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat
stosunków międzynarodowych w regionie w dyskusji opartej na dostarczonych lektur.

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

has ordered and deepened knowledge about
contemporary history of international relations as well
as contemporary political history of Poland and Europe

EST_K2_W01

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i krytycznie analizować
teksty związane z badaniami europejskimi oraz
EST_K2_W01,
porównywać je z tekstami przedstawiającymi różne
EST_K2_W02
poglądy na ten temat, konfrontować je i wyciągać
własne wnioski.

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W3

zna i rozumie konstrukcję, zasady działania i funkcje
systemów i instytucji funkcjonujących w Europie
Środkowej i Wschodniej

EST_K2_W03

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

jest zdolny do krytycznej analizy, oceny i syntezy
nowych i złożonych pomysłów

EST_K2_U02,
EST_K2_U04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U2

potraﬁ zastosować teorie z różnych obszarów badań
europejskich do analizy procesów i wyciągnięcia
dokładnych wniosków na temat przyczyn i skutków
badanych zjawisk.

EST_K2_U04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U3

posiada umiejętność samodzielnego i twórczego
pisania esejów w języku polskim lub w dowolnym
języku obcym (innym niż język programu studiów)
w oparciu o odpowiedni dobór źródeł i warsztaty
metodyczne

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U04,
EST_K2_U06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

EST_K2_K01, EST_K2_K02

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

gotów do do krytycznej oceny wydarzeń w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej i stosowania jej
w rozwiązywaniu problemów społecznych,
politycznych i ekonomicznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

35

przygotowanie referatu

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

35

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Perspektywa historyczna stosunków międzynarodowych w Europie ŚrodkowoWschodniej

W1, W2, W3

2.

Rozszerzenie wschodnie NATO

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Europeizacja i jej zastosowanie w EŚW

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

4.

Kraje Europy Śrdkowje i Wschodniej i rozszerzenie Unii Europejskiej

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

5.

Państwa Europy Środkowej i Wschodniej oraz wybrane polityki UE

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

6.

Państwa Europy Środkowej i Wschodniej a procesy instytucjonalne w UE

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

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena kursu składa się z kilku elementów. (A) Eseje
śródokresowe (szczegóły dotyczące terminu, długości i formy
zostaną podane oddzielnie) - 40% oceny końcowej. (B)
Prezentacje studentów - 10% oceny końcowej. (C) Egzamin
końcowy - mini-esej w klasie. Egzamin liczy się do 50% oceny
końcowej.
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Foreign and International Relations in CEE - view from the ﬁeld
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and Eastern European Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚS.2F0.605386157a748.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs przedstawi kluczowe zagadnienia związane ze stosunkami międzynarodowymi w Europie Środkowej i
Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej. Kurs przyjmuje chronologiczne i
problematyczne podejście do studiowania stosunków międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej. W
trakcie kursu studenci zapoznają się z najważniejszymi wydarzeniami i tendencjami ideologicznymi, które
kształtowały politykę zagraniczną w Europie Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Szczególny nacisk zostanie
położony na szczegółową analizę rozwoju drogi Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej i NATO oraz
wpływu członkostwa na nie. Obejmie ona politykę zagraniczną krajów Europy Środkowej i Wschodniej i zapewni
przegląd głównych problemów politycznych i społecznych, przed którymi kraje Europy Środkowej i Wschodniej
stanęły przed przystąpieniem do UE i w pierwszej dekadzie członkostwa. Głównym celem kursu jest
przedstawienie studentom szerokiego przeglądu konsekwencji członkostwa krajów EŚW w Unii Europejskiej i jego
wpływu na sposób funkcjonowania w stosunkach międzynarodowych oraz jego wpływu strukturalnego na
stosunki wewnątrz regionu. Podczas seminariów studenci będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat
stosunków międzynarodowych w regionie w dyskusji opartej na dostarczonych lektur.

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

has ordered and deepened knowledge about
contemporary history of international relations as well
as contemporary political history of Poland and Europe

EST_K2_W01

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i krytycznie analizować
teksty związane z badaniami europejskimi oraz
EST_K2_W01,
porównywać je z tekstami przedstawiającymi różne
EST_K2_W02
poglądy na ten temat, konfrontować je i wyciągać
własne wnioski.

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W3

zna i rozumie konstrukcję, zasady działania i funkcje
systemów i instytucji funkcjonujących w Europie
Środkowej i Wschodniej

EST_K2_W01,
EST_K2_W03

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

jest zdolny do krytycznej analizy, oceny i syntezy
nowych i złożonych pomysłów

EST_K2_U02,
EST_K2_U04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U2

potraﬁ zastosować teorie z różnych obszarów badań
europejskich do analizy procesów i wyciągnięcia
dokładnych wniosków na temat przyczyn i skutków
badanych zjawisk.

EST_K2_U04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

EST_K2_K01, EST_K2_K02

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

gotów do do krytycznej oceny wydarzeń w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej i stosowania jej
w rozwiązywaniu problemów społecznych,
politycznych i ekonomicznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

35

przygotowanie referatu

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

35

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.

Perspektywa historyczna stosunków międzynarodowych w Europie ŚrodkowoWschodniej, Rozszerzenie wschodnie NATO, Europeizacja i jej zastosowanie w
EŚW , Kraje Europy Środkowej i Wschodniej i rozszerzenie Unii Europejskiej analiza na wybranych przykładach

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, esej, prezentacja esej
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Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the turn of
Centuries to the end of World War II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and Eastern European Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚS.2F0.6053d07b04071.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of the course is to present and evaluate the history of Central and Eastern Europe (CEE) in the ﬁrst half
of the 20th century. The course will focus on the changing political geography in the region: the creation of new
states and disappearance of the old. The changing map of CEE will be one of the most important tools during the
course. Course will concentrate on three countries: Hungary, Czechoslovakia and Poland. Attempts will be
undertaken to present their history from the beginning of the 20th century till 1945 in wider, European contaxt.
All historical changes will be looked at from social, ethnic and economic points of view.

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

EST_K2_W01,
EST_K2_W02

egzamin pisemny, raport,
esej

W2

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

egzamin pisemny, raport,
esej

W3

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03,
EST_K2_W06

egzamin pisemny, raport,
esej

U1

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03

egzamin pisemny, raport,
esej

U2

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03

egzamin pisemny, raport,
esej

U3

EST_K2_U02,
EST_K2_U03

egzamin pisemny, raport,
esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza źródeł historycznych

35

przygotowanie eseju

35

przygotowanie do egzaminu

50

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.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

2.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

3.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Sylabusy
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4.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

5.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

6.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
raport, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Assessment: The ﬁnal mark will be calculated using the following
elements: • 1. Participation – 10%. • 2. A document analysis – 20%. •
3. A 1500 word essay on a historical ﬁgure – 20% • 4. A ﬁnal in-class
written exam – 50%. Ad 1. Participation means meeting all deadlines
and presence in class. Ad 2. Any historical document relevant to the
time and territory discussed in this course should be analyzed and
presented „as a document analysis” with an assumption, that the
author of the analysis has no knowledge about people, events, facts
after the issue of the document. Ad 3. Any historical person having
some importance for CEE history in the ﬁrst half of the 20th century
will be described in a brief, encyclopedia-like entry. The essay should
be about 1500 words, academic quality, with a reading list, with
footnotes. A PLAGIARISED essay may result in failing the course. The
instructor must approve the person, whose biography will be written.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Good working command of English in reading, writing and soeaking.

Sylabusy
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Political and Social History of CEE in the 20th Century: from World War II
till the collapse of the Communist system
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and Eastern European Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚS.2F0.6053c74997888.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of the course is to present and evaluate the history of Central and Eastern Europe (CEE) in the 20th
century after Worls War II. The course will focus on the introduction of Communist system, its characteristics and
speciﬁc history of three countries in the perios: Hungary, Czechoslovakia and Poland. The changing map of CEE
will be one of the most important tools during the course. All historical changes will be looked at from social,
ethnic and economic points of view.

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

EST_K2_W03

egzamin pisemny,
projekt, esej

W2

EST_K2_W06

egzamin pisemny,
projekt, esej

W3

EST_K2_W05

egzamin pisemny,
projekt, esej

EST_K2_U01

egzamin pisemny,
projekt, esej

U2

has the ability to read with comprehension and
critically analyze texts pertinent to European studies
and have the ability to compare them to texts
presenting diﬀerent views on the subject, confront
them and draw his or her own conclusions
(K_U02+++)

EST_K2_U02

egzamin pisemny,
projekt, esej

U3

has the ability to prepare written or oral presentations
which comply with all academic rules and regulations
(especially Intellectual Property Law) (K_U12+++)

EST_K2_U05

egzamin pisemny,
projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza źródeł historycznych

45

przygotowanie eseju

45

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W1, W2, W3

2.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

3.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

4.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Sylabusy
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5.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

6.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

7.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

8.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

9.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

10.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

11.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

12.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

13.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

14.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Assessment: The ﬁnal mark will be calculated using the following
elements: • 1. Participation – 10%. • 2. A document analysis – 20%. •
3. A 1500 word essay on a historical ﬁgure – 20% • 4. A ﬁnal in-class
written exam – 50%. Ad 1. Participation means meeting all deadlines
and presence in class. Ad 2. Any historical document relevant to the
time and territory discussed in this course should be analyzed and
presented „as a document analysis” with an assumption, that the
author of the analysis has no knowledge about people, events, facts
after the issue of the document. Ad 3. Any historical person having
some importance for CEE history in the 20th century will be described
in a brief, encyclopedia-like entry. The essay should be about 1500
words, academic quality, with a reading list, with footnotes. A
PLAGIARISED essay may result in failing the course. The instructor
must approve the person, whose biography will be written.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra, czynna zajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and East European, Russian and Eurasian
Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚRES.2F0.6053b90e17bb0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse
Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z otoczeniem gospodarczym Europy Środkowej i przedstawienie ogólnego
przeglądu przemian gospodarczych, które miały miejsce w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech
w ostatnich dziesięcioleciach. Kurs rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do tematyki gospodarki centralnie
planowanej. Studenci uczą się rozumieć historyczną dynamikę przemian (od gostpodarki centralnie planowanej
do wolnorynkowej), jak również jej różnorodność geograﬁczną.

C2

Druga część kursu poświęcona jest analizie okresu po transformacji. Bada wyzwania stojące przed krajami Europy
Środkowej na drodze do członkostwa w UE. Szczególną uwagę poświęca się analizie wybranych strategii
i głównych zmian gospodarczych i instytucjonalnych, które zostały wprowadzone przed i po przystąpieniu do UE.

C3

Trzecia i ostatnia część kursu poświęcona jest analizie obecnej sytuacji gospodarczej krajów Europy Środkowej
i ich pozycji w Unii Europejskiej. Podczas kursu studenci są zachęcani do omawiania aktualnego środowiska
biznesowego Europy Środkowo-Wschodniej, możliwości wynikających z procesów prywatyzacji i liberalizacji oraz
cech kultury biznesowej w Europie Środkowej.

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

Po pomyślnym ukończeniu kursu student posiada
poszerzoną, uporządkowaną wiedzę na temat teorii
integracji europejskiej i umie zastosować modele
teoretyczne do analizy procesu integracji europejskiej,
w tym integracji subregionalnej.

EST_K2_W01,
EST_K2_W06

projekt, egzamin

W2

Po pomyślnym ukończeniu kursu student posiada
podstawową wiedzę na temat ram i funkcjonowania
wspólnych polityk UE oraz ich wpływu na rolę i pozycję
Unii Europejskiej w systemie stosunków
międzynarodowych.

EST_K2_W03

projekt, egzamin

W3

Po pomyślnym ukończeniu kursu student zna
terminologię związaną z ekonomią i zasadami
funkcjonowania wspólnego rynku.

EST_K2_W03,
EST_K2_W06

projekt, egzamin

W4

Po pomyślnym ukończeniu kursu student posiada
rozszerzoną wiedzę z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych oraz integracji rynków
europejskich.

EST_K2_W03,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

projekt, egzamin

U1

Po pomyślnym ukończeniu kursu student potraﬁ
stosować teorie z różnych dziedzin studiów
europejskich do analizy procesów i wyciągania
trafnych wniosków na temat przyczyn i skutków
badanych zjawisk.

EST_K2_U01

projekt, egzamin

U2

Po pomyślnym ukończeniu kursu student potraﬁ
opisać i zinterpretować procesy integracyjne
w Europie.

EST_K2_U03

projekt, egzamin

U3

Po pomyślnym ukończeniu kursu student jest
świadomy poziomu własnej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę długotrwałego uczenia się
w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego, może
określić kierunki własnego rozwoju zawodowego
i osobistego.

EST_K2_U05

projekt

EST_K2_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Po pomyślnym ukończeniu kursu student może
precyzyjnie określić swoje własne cele, nadając im
różne priorytety.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

e-wykład

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

25

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.

Socjalizm i gospodarka rynkowa: przeszłość i teraźniejszość gospodarek Europy
Środkowej: (1) Wprowadzenie, (2) Podstawy gospodarki rynkowej, (3) Socjalizm i
„gospodarka niedoborów”

W3, W4, U1

2.

Ekonomia transformacji: modele transformacji i wskaźniki ekonomiczne.
Transformacja w Polsce, Czechach (Czechosłowacja) i na Węgrzech

W1, W3, U1

3.

Integracja gospodarcza w Europie w świetle transformacji Europy Środkowej: (1)
Ekonomia integracji europejskiej, (2) Koszty i korzyści członkostwa w UE, (3) Kraje
Europy Środkowej i rozszerzenie UE: analiza ex ante i ex post

W1, W2, W3, W4, U1, U2

4.

Strefa euro: szansa lub zagrożenie dla państw Europy Środkowowschodniej?: (1)
Ekonomia integracji monetarnej, (2) Unia Gospodarcza i Walutowa i państwa
Europy Środkowowschodniej

W1, W2, W3, W4, U1, U2

5.

Europa Środkowowschodnia współcześnie

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Obecność jest
obowiązkowa. Nieobecność na więcej niż 50% zajęć uniemożliwia
uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Każdy student jest zobowiązany do
ukończenia wszystkich (trzech) zajęć e-learningowych. Ocena końcowa
jest oparta na: projekcie grupowym - 50% oceny końcowej (tj. ustna
prezentacja wyników projektu i pisemny raport z projektu) egzaminie
końcowym (pytania testowe i otwarte) - 50% oceny końcowej Aby zaliczyć
kurs, student musi uzyskać ocenę co najmniej dostateczną z projektu i
egzaminu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma szczególnych wymagań wstępnych. Znajomość podstaw makroekonomii i międzynarodowych stosunków
gospodarczych jest pożądana, ale nie jest konieczna.

Sylabusy
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European Integration Theory and Practice
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.210.5cd5592d0454a.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

To discuss European integration, understood as the establishment and development of the European
Communities and the European Union, as described, explained, and predicted by various social science theories.

C2

To analyse and evaluate various theories that have dealt with European integration and its outcomes.

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

Students will know the main theories of European
integration and the European Union. They will better
understand the past and present of this process and
its outcome.

EST_K2_W02

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

EST_K2_U01

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

EST_K2_K02

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Students will be able to analyze European integration
and the European Union in terms of these theories.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Students will be ready for a critical examination of
European integration and the European Union.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Course introduction and requirements. European integration: the process, the
outcome, and the theories.
2. Conceptualising and theorising European integration and the European Union
3. Neofunctionalism and intergovernmentalism.
4. Theory of economic integration. New institutionalisms.
5. Supranational governance approach and liberal intergovernmentalism.
6. New governance approach. Multi-level governance approach.
7. Social constructivism. Discursive approaches.
8. Gender approaches. Critical political economy.
9. European society from the perspective of European integration theories.
10. Current problems and controversies in European Integration.

W1, U1, K1

Sylabusy

109 / 372

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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
There are the following requirements for passing the course: 1.
Participation in classes. Absence at more than ﬁve out of ten classes
results in a failure of the course that may be made up by re-taking the
course next year. Students missing up to ﬁve classes will have to make
them up by writing and submitting to the course instructor a note of
minimum 500 words on each key reading per each class missed. 2. At
least one in-class presentation of c. 20 minutes (each worth 20 per cent
of the ﬁnal mark) in classes 3–10. Presentations must be supported by
slides and uploaded to the Pegaz e-learning system prior to delivery. 3.
An essay review of a book, book chapter or paper from a journal on
European integration or the European Union published in the past three
years, chosen by students and accepted by the instructor (20 per cent
for the ﬁnal mark). The maximal length of the essay: 2,000 words. The
essay may be substituted with another in-class presentation, if topics
are available. The assessment of a review will concern: the coverage of
the argument of the book or paper, the quality of critical assessment
including external references, and the language and style. Submissions
via the Pegaz system by the last day of the examination period. 4. A
written examination (remaining percentage towards the ﬁnal mark,
depending on the number of presentations and/or an essay). In the
examination, students will be requested to write accounts of selected
theories discussed during the course.

Wymagania wstępne i dodatkowe
This course presupposes basic knowledge of the European Union, its history and institutions. Students who do not have this
knowledge should consult relevant literature prior to or during the course (see the "Background readings" section below).

Sylabusy
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Challenges to the European Identity: The Rebirth of Nationalisms in Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Europeanisation and Governance in Central and
Eastern Europe

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTErpEŚS.2F0.5cd5593d48dd4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki socjologiczne
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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs analizuje współczesne procesy tożsamości w Europie. Nacisk kładzie się na najnowsze wyzwania stojące
przed Europą, a mianowicie: kryzys gospodarczy, kryzys migracyjny i Brexit, które podsyciły poczucie
niepewności wśród obywateli UE i podważyły zaufanie do UE. Problem nie może ograniczać się tylko do tego, jak
te wyzwania wpłynęły na sposób rozumienia Europy i tożsamości europejskiej lub jak ważna jest tożsamość
europejska i jakie wartości uważa się za trzon projektu europejskiego, głównym problemem jest pytanie
o istnienie wspólnej, europejskiej tożsamości.

C2

Kurs omawia szereg istotnych problemów, takich jak: społeczno-psychologiczne konsekwencje kryzysów
europejskich, problem solidarności w Europie (różne strategie radzenia sobie z kryzysami - poszukiwanie
wspólnych rozwiązań w przeciwieństwie do krajowych), problem wartości i ich postrzeganie w świetle kryzysów,
kwestia radykalizacji nastrojów narodowych i nacjonalistycznych w Europie oraz problem (post)suwerenności.

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

Absolwent zna i rozumie podstawowe zjawiska
i zależności zachodzące w przestrzeni europejskiej.
Rozumie koncepcję tożsamości europejskiej.

EST_K2_W01

esej

W2

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu
pojęcia i teorie naukowe związane z problematyką
narodu i nacjonalizmu.

EST_K2_W02

esej

W3

Absolwent zna i rozumie najistotniejsze dylematy
współczesnej cywilizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów współczesnej Europy.
Potraﬁ zdiagnozować podstawowe problemy
i wyzwania stojące przez Europą a odnoszące się
przestrzeni społecznej, politycznej i ekonomicznej.

EST_K2_W05,
EST_K2_W06

esej

U1

Absolwent potraﬁ formułować, analizować,
prognozować i rozwiązywać problemy badawcze
dotyczące kontynentu europejskiego. W szczególności
umie sformułować problem badawczy, odpowiednio
dostosować metodologię i przeprowadzić krytyczną
analizę problemu.

EST_K2_U01

esej

U2

Absolwent potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny.

EST_K2_U02

esej

U3

Absolwent potraﬁ prowadzić debatę na tematy
związane z kontynentem europejskim, jego miejscem
i rolą we współczesnej polityce, gospodarce, przy
wykorzystaniu terminologii naukowej właściwej dla
studiów europejskich.

EST_K2_U03

esej

EST_K2_K02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do do krytycznej oceny
odbieranych treści i uznaje znaczenie wiedzy i nauki –
właściwych dla kierunku studiów - w rozwiązywaniu
problemów społecznych, politycznych
i ekonomicznych związanych bezpośrednio lub
pośrednio z Europą - w wymiarze międzynarodowym,
regionalnym czy lokalnym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Sylabusy
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Przygotowanie prac pisemnych

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie eseju

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.

Tożsamości zbiorowe: tożsamość narodowa i ponadnarodowa

W1, W2

2.

Nacjonalizm i tożsamość narodowa w rzeczywistości ponowoczesnej

W2, W3

3.

Suwerenność i postsuwerenność we współczesnej Europie. Do czego dąży
współczesny nacjonalizm?

W2, W3, U2, U3

4.

Europejskie dziedzictwo kulturowe

W1, W3

5.

Tożsamość europejska: między kulturową i obywatelską koncepcją tożsamości
narodowej

W2, W3

6.

Kryzys gospodarczy i nacjonalizm

W2, W3, U2, U3, K1

7.

Redeﬁniowanie europejskiej tożsamości i tożsamości narodowej w dzisiejszej
Europie

W2, W3, U2, U3, K1

8.

Kryzys migracyjny: kim jest „obcy”?

W2, W3, U2, U3, K1

9.

Czy Europa cierpi z powodu „kryzysu tożsamości”?

W1, W3, U1, U3

10.

Europa na rozdrożu: odrodzenie nacjonalizmu w Europie Środkowej i Wschodniej

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

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Obecność jest
obowiązkowa. Studenci, którzy będą nieobecni na więcej niż połowie
zajęć, nie będą klasyﬁkowani. Podstawą oceny końcowej jest esej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma wymagań wstępnych do uczestnictwa w tym kursie.

Sylabusy
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Citizenship, Mobility and Multiculturalism in Europe: Theories and
Processes
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Euroculture

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTES.210.60538a7469763.22

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 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: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs jest studium współczesnego obywatelstwa w Europie w odniesieniu do imigracji i konsekwencji, jakie ma dla
państwa narodowego. Współczesna era obywatelstwa rozpoczęła się wraz z rewolucją francuską i jest to punkt
wyjścia do dyskusji dichotomii obywatel/obcokrajowiec. Analiza powojennych migracji do krajów Europy
Zachodniej, związany z tym wzrost różnorodności etnicznej, religijnej i kulturowej w tych państwach
i konsekwencje tego zjawiska są drugim celem tego kursu. Historia i teorie migracji są opracowywane
i omawiane, a także modele i ﬁlozoﬁe integracji, przynależności do wspólnoty narodowej, tożsamości narodowej
i budowania narodu. Polityka migracyjna na poziomie krajowym i unijnym, a także kwestie związane z integracją
migrantów i, co ważne, wielokulturowość jako koncepcja, polityka i rzeczywistość oraz ich granice są dokładnie
omawiane. Dyskutowane są nowe sposoby migracji, tożsamość postnarodowa i transnarodowość, a także reakcja
na migrację w postaci nastrojów antyimigranckich i nowych sposobów budowania tożsamości narodowej.

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 stopniu pogłębionym fakty,
zjawiska, i zależności związane z współczesnymi
migracjami oraz sposób, w jaki kształtują prawa,
polityki imigracji oraz integracji w poszczególnych
państwach europejskich jak i na poziomie UE.

EST_K2_W01

egzamin

W2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie
naukowe właściwe dla studiów migracyjnych oraz dla
badań nad obywatelstwem i pojęcie narodu, i zna
stosowaną terminologię oraz metodologię badań
a także metody analizy i interpretacji w tych
dziedzinach.

EST_K2_W02

egzamin

W3

Student zna i rozumie najistotniejsze dylematy
współczesnego państwa narodowego, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów migracji i integracji
w współczesnej Europie.

EST_K2_W05

egzamin

EST_K2_U01

egzamin

Student est gotów do do krytycznej oceny odbieranych
treści i jest gotów do dyskursu oraz próby
rozwiązywania problemów społecznych i politycznych
EST_K2_K02
związanych z zagadnieniem procesów migracyjnych
w Europie.

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
na temat narodu, obywatelstwa oraz procesów
migracyjnych aby formułować i analizować problemy
badawcze dotyczące kontynentu europejskiego,
dobierając do tego odpowiednie metody i narzędzia
badawcze.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
143

ECTS
5.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Wprowadzenie do kursu i pojęcia obywatelstwa, zjawisko migracji i proces
integracji
Pojęcie obywatelstwa - różne modele
Pojęcie obywatelstwa - perspektywy teoretyczne i jego związek z demokracją
Współczesna konstrukcja tożsamości narodowej w stosunku do cudzoziemca:
perspektywy odgórne i oddolne
Proces budowania narodu w odniesieniu do Innego
Przemyślanie uchodźców: wiedza i działanie
Migracja, tożsamość etniczna i znaczenie terytorium
Współczesna Europa Środkowo-Wschodnia: historia wielokulturowości a
rzeczywistość jednorodności
Teorie migracji: Dlaczego występuje migracja i dlaczego trwa?
Ludzie w ruchu: socjologiczna perspektywa migracji ludzi
Migracja a mobilność: międzynarodowe sieci, translokalizm i ci, którzy pozostają w
W1, W2, W3, U1, K1
miejscu
Migracja wewnątrzunijna: przyczyny i konsekwencje integracji europejskiej
Europeizacja polityki migracyjnej i imigracyjnej: od swobody przepływu do
europejskiej agendy w sprawie migracji
Kryzys uchodźczy / migracyjny: wyzwania i perspektywy
Europejska reakcja na kryzys migracyjny: wspólny europejski system azylowy
(relokacja, przesiedlenia, hotspoty itp.)
Modele i podejścia do integracji imigrantów
Wielokulturowość i jej dylamaty
Polityki integracyjne: krytyczny przegląd
Kryzys integracji, przeciwdziałanie imigracji i „zagadnienie muzułmańskie”: rośnie
populizm
Europejska kosmopolityczna integracja czy zderzenie cywilizacji na wielką skalę?
Miasta, lokalna integracja i nowe podejścia do międzykulturowości.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny: zakończenie semestru (30%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Contemporary Crises and Conﬂicts
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EU Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTUES.2F0.6054e07ad5aa3.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zakresu terminologii stosowanej w naukach humanistycznych i społecznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym fakty,
zjawiska i zależności związane ze współczesnymi
konﬂiktami i kryzysami w Europie, na Bliskim
Wschodzie i Azji Środkowej

EST_K2_W01,
EST_K2_W05

esej, prezentacja,
egzamin
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ komunikować się na tematy
specjalistyczne oraz prowadzić debatę na tematy
związane ze współczesnymi konﬂiktami i kryzysami
oraz ich rolą we współczesnej polityce oraz
bezpieczeństwie, przy wykorzystaniu terminologii
naukowej właściwej dla studiów europejskich

EST_K2_U03

egzamin

EST_K2_K03

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
twórczy i przedsiębiorczy, wykorzystując wiedzę
i umiejętności nabyte w toku studiów

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

10

wykład

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

40

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

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.

Ten kurs będzie dotyczył następujących tematów:
Nowy kształt rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wojna na
Ukrainie
Konﬂikt w byłej Jugosławii oraz operacje sojusznicze w Bośni i Kosowie
Konﬂikt oraz operacja ISAF i Resolute Support w Afganistanie
Geneza i konsekwencje Arabskiej Wiosny
Wojna w Iraku na tle konﬂiktów w Zatoce Perskiej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

esej, prezentacja

Udział w zajęciach, ustna prezentacja: 20% oceny Esej: 30% oceny

wykład

egzamin

Egzamin końcowy: 50% oceny

Sylabusy
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Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EU Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTUES.2F0.6053b90e17bb0.22

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
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z otoczeniem gospodarczym Europy Środkowej i przedstawienie ogólnego
przeglądu przemian gospodarczych, które miały miejsce w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech
w ostatnich dziesięcioleciach. Kurs rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do tematyki gospodarki centralnie
planowanej. Studenci uczą się rozumieć historyczną dynamikę przemian (od gostpodarki centralnie planowanej
do wolnorynkowej), jak również jej różnorodność geograﬁczną.

C2

Druga część kursu poświęcona jest analizie okresu po transformacji. Bada wyzwania stojące przed krajami Europy
Środkowej na drodze do członkostwa w UE. Szczególną uwagę poświęca się analizie wybranych strategii
i głównych zmian gospodarczych i instytucjonalnych, które zostały wprowadzone przed i po przystąpieniu do UE.

C3

Trzecia i ostatnia część kursu poświęcona jest analizie obecnej sytuacji gospodarczej krajów Europy Środkowej
i ich pozycji w Unii Europejskiej. Podczas kursu studenci są zachęcani do omawiania aktualnego środowiska
biznesowego Europy Środkowo-Wschodniej, możliwości wynikających z procesów prywatyzacji i liberalizacji oraz
cech kultury biznesowej w Europie Środkowej.

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

Po pomyślnym ukończeniu kursu student posiada
poszerzoną, uporządkowaną wiedzę na temat teorii
integracji europejskiej i umie zastosować modele
teoretyczne do analizy procesu integracji europejskiej,
w tym integracji subregionalnej.

EST_K2_W01,
EST_K2_W06

projekt, egzamin

W2

Po pomyślnym ukończeniu kursu student posiada
podstawową wiedzę na temat ram i funkcjonowania
wspólnych polityk UE oraz ich wpływu na rolę i pozycję
Unii Europejskiej w systemie stosunków
międzynarodowych.

EST_K2_W03

projekt, egzamin

W3

Po pomyślnym ukończeniu kursu student zna
terminologię związaną z ekonomią i zasadami
funkcjonowania wspólnego rynku.

EST_K2_W03,
EST_K2_W06

projekt, egzamin

W4

Po pomyślnym ukończeniu kursu student posiada
rozszerzoną wiedzę z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych oraz integracji rynków
europejskich.

EST_K2_W03,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

projekt, egzamin

U1

Po pomyślnym ukończeniu kursu student potraﬁ
stosować teorie z różnych dziedzin studiów
europejskich do analizy procesów i wyciągania
trafnych wniosków na temat przyczyn i skutków
badanych zjawisk.

EST_K2_U01

projekt, egzamin

U2

Po pomyślnym ukończeniu kursu student potraﬁ
opisać i zinterpretować procesy integracyjne
w Europie.

EST_K2_U03

projekt, egzamin

U3

Po pomyślnym ukończeniu kursu student jest
świadomy poziomu własnej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę długotrwałego uczenia się
w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego, może
określić kierunki własnego rozwoju zawodowego
i osobistego.

EST_K2_U05

projekt

EST_K2_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Po pomyślnym ukończeniu kursu student może
precyzyjnie określić swoje własne cele, nadając im
różne priorytety.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

e-wykład

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

25

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.

Socjalizm i gospodarka rynkowa: przeszłość i teraźniejszość gospodarek Europy
Środkowej: (1) Wprowadzenie, (2) Podstawy gospodarki rynkowej, (3) Socjalizm i
„gospodarka niedoborów”

W3, W4, U1

2.

Ekonomia transformacji: modele transformacji i wskaźniki ekonomiczne.
Transformacja w Polsce, Czechach (Czechosłowacja) i na Węgrzech

W1, W3, U1

3.

Integracja gospodarcza w Europie w świetle transformacji Europy Środkowej: (1)
Ekonomia integracji europejskiej, (2) Koszty i korzyści członkostwa w UE, (3) Kraje
Europy Środkowej i rozszerzenie UE: analiza ex ante i ex post

W1, W2, W3, W4, U1, U2

4.

Strefa euro: szansa lub zagrożenie dla państw Europy Środkowowschodniej?: (1)
Ekonomia integracji monetarnej, (2) Unia Gospodarcza i Walutowa i państwa
Europy Środkowowschodniej

W1, W2, W3, W4, U1, U2

5.

Europa Środkowowschodnia współcześnie

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Obecność jest
obowiązkowa. Nieobecność na więcej niż 50% zajęć uniemożliwia
uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Każdy student jest zobowiązany do
ukończenia wszystkich (trzech) zajęć e-learningowych. Ocena końcowa
jest oparta na: projekcie grupowym - 50% oceny końcowej (tj. ustna
prezentacja wyników projektu i pisemny raport z projektu) egzaminie
końcowym (pytania testowe i otwarte) - 50% oceny końcowej Aby zaliczyć
kurs, student musi uzyskać ocenę co najmniej dostateczną z projektu i
egzaminu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma szczególnych wymagań wstępnych. Znajomość podstaw makroekonomii i międzynarodowych stosunków
gospodarczych jest pożądana, ale nie jest konieczna.

Sylabusy
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EU Foreign and Security Policy: Europe, NATO and Transatlantic Security
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EU Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTUES.2F0.6053742814f2c.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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się studentów z wiedzę z zakresu terminologii stosowanej w naukach humanistycznych i społecznych

C2

ma podstawową wiedzę na temat ram i funkcjonowania wspólnych polityk UE oraz polityk NATO i ich wpływu
na rolę i miejsce Unii Europejskiej w systemie stosunków 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

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym fakty,
zjawiska, obiekty i zależności związane
z bezpieczeństwem i politykami zagranicznymi
na kontynencie europejskim, jego miejscem
i znaczeniem w stosunkach politycznych. Absolwent
zna i rozumie w pogłębionym stopniu, konstrukcję,
zasady działania i funkcje systemów i instytucji Unii
Europejskiej w zakresie polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem
relacji Euro-Atlantyckich.

EST_K2_W01,
EST_K2_W03

egzamin pisemny

EST_K2_U03

egzamin pisemny

EST_K2_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ komunikować się na tematy
specjalistyczne oraz prowadzić debatę na tematy
związane z kontynentem europejskim, jego miejscem
i rolą we współczesnej polityce, gospodarce, przy
wykorzystaniu terminologii naukowej właściwej dla
studiów europejskich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
twórczy i przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę
i umiejętności nabyte w toku studiów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

40

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

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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Ten kurs będzie dotyczył następujących tematów:
NATO między szczytami w Washington i Londynie: koncepcje strategiczne,
analizy, decyzje i polityki
Adaptacja wewnętrzna NATO: organizacja, procedury podejmowania decyzji i
system planowania obrony
Problemy operacji NATO i rozszerzenia
1.

W1, U1, K1
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej: geneza, rozwój i
perspektywy
Amerykańska odpowiedź na globalne zagrożenia bezpieczeństwa i wyzwania
Współczesne konﬂikty zbrojne: Irak, Afganistan, Bałkany i Kaukaz
Globalny terroryzm jako wyzwanie dla organizacji międzynarodowych

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach i uczestnictwo w dyskusji: 20% oceny Esej: 30% oceny
Egzamin końcowy: 50% oceny
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EU Integration and Politics in the Balkans
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EU Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTUES.2F0.5cd5592eb7486.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main aim of the course is to analyse Balkan politics in the European context. During the course, major
aspects of the contemporary political, economic and social developments in South-Eastern Europe will be
discussed. A timeframe will be a period from the dissolution of Yugoslavia to present times, with a special
emphasis on European integration of the region. Countries of South-Eastern Europe will be discussed as a case
study and in the comparative perspective, including current politics, economy and society as well as the way to
the European Union, foreign policy and security in the region. EU accession negotiations of Bulgaria, Romania
and Croatia will be compared with the “Bing bang” enlargement of 2004, but also with the current candidate
countries from the region.

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

students will be able to understand the major aspects
of the contemporary political, economic and social
developments in South-Eastern Europe

EST_K2_W01

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

Students will gather knowledge both on historical
developments and on current events in South Eastern
Europe in the comparative perspective.

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

the student will have the ability to analyse and assess
and also talk and write about the particular problems
including current politics, economy and society as well
as the Balkan states’ way to the European Union,
foreign policy and security in the region.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

student will not only broaden students’ knowledge of
the Balkan region but will also train their critical
thinking and analytical skills based on case studies in
a comparative perspective.

EST_K2_U03,
EST_K2_U04

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

EU enlargement and the Balkans: Strategic interests, values and Europeanisation,
Enlargement Policy and Eﬀectiveness of EU Conditionality in the Balkans, 2004 EU
enlargement (Slovenia), 2007 EU enlargement (Bulgaria), 2013 EU enlargement
(Croatia), Current EU candidate countries (Serbia, Montenegro), Current EU
candidate countries (Macedonia, Albania), Turkey-EU relations, Potential
candidate countries (Bosnia and Hercegovina and Kosovo), EU integration and
party politics in the Balkans

W1, W2, U1, U2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja, obecność, egzamin
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Internship
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EU Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTUES.2F0.5cd5592f95b53.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 150

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

kształcenie umiejętności pracy w zespole

C2

doskonalenie umiejętności interpersonalnych

C3

wykształcenie umiejętności zastosowania zdobywanej wiedzy w praktyce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Absolwent potraﬁ samodzielnie planować własne
uczenie się i doskonalenie przez całe życie,
ukierunkowywać innych w tym zakresie a także
kierować pracą zespołu.

U1

EST_K2_U05

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Absolwent jest gotów do do myślenia i działania
w sposób twórczy i przedsiębiorczy wykorzystując
wiedzę i umiejętności nabyte w toku studiów
EST_K2_K03, EST_K2_K04 raport
Absolwent jest gotów do do przestrzegania zasad etyki
zawodowej, rozwijania swego dorobku i pełnienia ról
związanych z zawodem w sposób odpowiedzialny

K1

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

Forma aktywności studenta
praktyki

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyka zawodowa w instytucji publicznej lub niepublicznej, zakończona
złożeniem raportu z praktyk.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Praktyka zawodowa
Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie raportu z praktyk.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Internship (Research or Professional)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EU Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTUES.2F0.622cee6be2fe5.22

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
15.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 240

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

training of teamwork skills

C2

improving interpersonal skills

C3

developing the ability to apply the acquired knowledge in practice

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

132 / 372

The graduate can plan their own learning and
improvement throughout their lives, guide others in
this area and manage the work of a team.

U1

EST_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
raport

EST_K2_K03, EST_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
The graduate is ready to think and act in a creative
and entrepreneurial way using the knowledge and
skills acquired during the studies. The graduate is
ready to follow the rules of professional ethics,
develop his achievements and fulﬁll roles related to
the profession in a responsible way.

K1

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

Forma aktywności studenta
praktyki

240

przygotowanie raportu

40

analiza wymagań

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
380

ECTS
15.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
240

ECTS
9.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
240

ECTS
9.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Internship in public or non-public institution completed upon submitting internship
report.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Internship
Rodzaj zajęć
praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Submission of an internship report.
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Meaning and Value of Democracy from a Philosophical Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EU Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTUES.2F0.5cd5592c67ad9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem kursu jest przedstawienie zróżnicowanego charakteru ﬁlozoﬁcznej reﬂeksji nad demokracją.

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 w pogłębionym stopniu teorie
ﬁlozoﬁczne dotyczące demokracji, stosowaną w nich
terminologię oraz metody analizy i interpretacji
tekstów teoretycznych w odnośnej dziedzinie.

EST_K2_W02

esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny,
analizy i syntezy a także twórczej interpretacji zjawisk
związanych z demokracją, zarówno w perspektywie
historycznej, jak i aktualnej.

EST_K2_U02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści i uznaje znaczenie wiedzy i nauki
w rozwiązywaniu problemów społecznych
EST_K2_K02
i politycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio
z kondycją demokracji zarówno w Europie, jak
i na świecie.

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie eseju

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

40

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

15

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.

Wykład 01: Pojęcie demokracji
Zajęcia mają charakter wprowadzający. Ich kluczowych celem jest omówienie
głównych pojęć, będących ściśle powiązanych z zagadnieniem demokracji.

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Wykład 02: Subiektywne i obiektywne znaczenie demokracji
Celem zajęć jest omówienie obiektywnych (instytucjonalnych) i subiektywnych
(behawioralnych) aspektów porządku demokratycznego. Te ostatnie zostają
przedyskutowane w związku z omawianiem kategorii obywatela krytycznego.

3.

Wykład 03: Teoria umowy społecznej
Przedmiotem zajęć są różne aspekty teoretyczne teorii umowy społecznej. W
W1, U1, K1
trakcie analiz wyłania się cały szereg doniosłych politycznie kategorii, na przykład:
stan natury, stan wojny, rząd obywatelski, nieposłuszeństwo obywatelskie.
Wykład 04: Teoria praw człowieka
Zajęcia mają na celu ukazanie ﬁlozoﬁcznych podstaw teorii praw uniwersalnych.
Teoria ta omawiana jest zarówno z perspektywy jej zwolenników (Amartya Sen),
jak i krytyków (Chantal Mouﬀe).

4.

W1, U1, K1

W1, U1, K1

5.

Wykład 05: Dwie tradycje liberalizmu
Tytułowe dwie tradycje liberalizmu odnoszą się do dwóch kluczowych teoretyków,
których koncepcje leżą u podstaw naszego współczesnego rozumienia porządku
liberalnego. Z jednej strony jest to Immanuel Kant (liberalizm rozumu), z drugiej
zaś John Stuart Mill (liberalizm wolności).

W1, U1, K1

6.

Wykład 06: Demokracja deliberatywna
Celem zajęć jest analiza pojęcia deliberacji jako środka mogącego rozwiązać
problem deﬁcytu demokratycznego. Deliberacja traktowana jest jako nieodzowny
element kształtowania opinii politycznych. Kategoria ta dyskutowana jest zarówno
w swojej odsłonie konsensualnej oraz nie-konsensualnej.

W1, U1, K1

7.

Wykład 07: Kryzys demokracji
W trakcie zajęć kilka kluczowych koncepcji wyjaśniających kryzys współczesnej
demokracji jest omawianych. Koncepcje te to: teoria post-demokracji (C. Crouch),
teoria illiberalnej demokracji (F. Zakaria) oraz teoria imitacji (I. Krastev, S.
Holmes).

W1, U1, K1

8.

Wykład 08: Liberalizm i komunitarianizm
Celem zajęć jest naświetlenie współczesnej debaty pomiędzy liberalizmem a
komunitarianizmem. Debata ta jest traktowana jako wewnętrzny spór w łonie
tradycji liberalnej dotyczący takich kluczowych kwestii jak wizja człowieka oraz
społeczeństwa, a także charakter kluczowych celów społecznych i politycznych.

W1, U1, K1

9.

Wykład 09: Polityka tożsamości
Kluczowym zagadnieniem dyskutowanym w trakcie zajęć będzie zjawisko
wielokulturowości oraz związana z nim polityka. Zarysowane zostaną historyczne
źródła współczesnej polityki bazującej na kategorii tożsamości oraz zarysowane
kluczowe problemy i zagrożenia z polityką taką związane.

W1, U1, K1

10.

Wykład 10: Media społecznościowe a demokracja
Tematem zajęć będzie wpływ, jaki na proces polityczny może mieć zastosowanie
nowych narzędzi informatycznych, w tym w pierwszej kolejności mediów
społecznościowych. Wskazane zostaną zarówno zalety z tego wynikające, jak i
zagrożenia. Jednym ze stawianych pytań jest to, czy współczesne demokracje
mogą dzięki nowatorskim rozwiązaniom informatycznym stać się bardziej
„bezpośrednie”.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Aktywny udział w dyskusji. 2. Przygotowanie
prezentacji na jeden ze wskazanych tematów. 3.
Napisanie eseju. 4. Rozmowa na temat eseju.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak prerekwizytów. Mile widziana podstawowa wiedza z historii ﬁlozoﬁi oraz doświadczenie w lekturze tekstów
ﬁlozoﬁcznych.

Sylabusy
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New and Critical Approaches to Security in Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EU Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTUES.2F0.622cfb06a15da.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 bezpieczeństwie, 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
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom zaawansowanej i aktualnej wiedzy na temat nowych
i krytycznych podejść do bezpieczeństwa w kontekście i europejskim i międzynarodowym. Moduł koncentruje się
na najnowszych koncepcjach teoretycznych i metodologicznych wykorzystywanych w badaniach nad
bezpieczeństwem, ukazując dynamiczne procesy społeczne wpływające na postrzeganie i praktykowanie
bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Podczas zajęć, studenci będą mieli okazję, aby podjąć reﬂeksję nad
tematyką współzależności migracji/bezruchu i bezpieczeństwa, rezyliencji i odporności społecznej w czasach
przewlekłych kryzysów, oporu społecznego i konsekwencji sekurytyzacji, bezpieczeństwa grup marginalnych, czy
inwigilacji w mediach społecznościowych.

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 wielowymiarowość́ zagadnienia
EST_K2_W01,
bezpieczeństwa w ujęciu tradycyjnym oraz krytycznym
EST_K2_W02,
oraz miejsce dyscypliny nauki o bezpieczeństwie w
EST_K2_W06
systemie nauk społecznych

esej

W2

zna i rozumie zaawansowane teorie i koncepcje
związane z realizacją polityk bezpieczeństwa
na poziomie międzynarodowym, regionalnym,
państwowym, i lokalnym

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03,
EST_K2_W06

esej

W3

zna i rozumie złożone mechanizmy funkcjonowania
instytucji politycznych i społecznych w kontekście
szeroko rozumianych systemów bezpieczeństwa

EST_K2_W02,
EST_K2_W03

esej

U1

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i przeprowadzić
krytyczną analizę tekstów naukowych i dokumentów
ramowych dotyczących zagadnień́ związanych
z badaniami nad bezpieczeństwem

EST_K2_U04,
EST_K2_U06

esej

U2

potraﬁ przygotować pracę pisemną na temat
kluczowych pojęć i zagadnień związanych z badaniami
nad bezpieczeństwem na podstawie indywidualnej
pracy lub pracy w grupie

EST_K2_U01,
EST_K2_U03,
EST_K2_U04,
EST_K2_U06

esej

U3

potraﬁ przeprowadzić analizę zjawisk i procesów
społeczno-politycznych oraz wskazać na zależności
między nimi, wykorzystując ramy teoretyczne
i analityczne właściwe dla studiów nad
bezpieczeństwem

EST_K2_U01,
EST_K2_U04,
EST_K2_U06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do krytycznego podejścia do posiadanej
wiedzy z zakresu studiów nad bezpieczeństwem i nauk
EST_K2_K01, EST_K2_K02 esej
o polityce, uznając jej znaczenie w rozwiazywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

20

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie eseju

25

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

wykonanie ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
15

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treść kursu obejmuje: przegląd nowych i krytycznych teorii stosowanych w
badaniach nad bezpieczeństwem; dyskusję na temat zmieniających się
paradygmatów bezpieczeństwa, w szczególności bazujących na koncepcjach
ryzyka, rezyliencji, oporu, czy emancypacji; analiza konwencjonalnych i
niekonwencjonalnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa.

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby zaliczyć kurs należy uzyskać pozytywną ocenę z eseju końcowego
oraz zaliczyć wszystkie obowiązkowe moduły online. Studenci mają
obowiązek zapoznać się z obowiązkowymi tekstami przed rozpoczęciem
każdych zajęć. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiedza związana z teoriami stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa

Sylabusy
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Polish Language and Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EU Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTUES.2F0.5cd5592f73b25.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z kulturą polską i normami społecznymi kraju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Studenci zyskują wiedzę na temat polskiej tradycji,
kultury i sztuki.

EST_K2_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student posiada umiejętność wyrażania opinii
na temat kultury i sztuki, obejrzanego spektaklu
teatralnego, ﬁlmu, wystawy.

EST_K2_U02

prezentacja

EST_K2_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ funkcjonować w normach kulturowych
naszego kraju. Zwiększa się jego wiedza na temat
literatury, kultury i sztuki w Polsce.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

1. Barszcz z uszkami i pierogi ruskie. Polska kuchnia i jej smaki.
2. Szlakiem bohemy krakowskiej XIX i XX wieku. Kawiarnia Jama Michalika.
3. Katedra Wawelska - Polska historia królów , świętych i bohaterów.
4. Polskie zwyczaje wielkanocne. Wizyta w muzeum etnograﬁcznym./ lub
prezentacja multimedialna.
5. Legendy Krakowskie. Projekcja ﬁlmów - próby pisarskie.
6. Wizyta w muzeum MOCAK - wystawa czasowa./alternatywny temat w sytuacji
zdalnego nauczania; sztuka wizualna Tomasza Bagińskiego.
7. Muzyka pop za żelazną kurtyną ( polska muzyka rockowa lat 70, 80, 90 )
8. Czy już to widziałeś? Piękno malarstwa polskiego XIX wieku.
9. Collegium maius - najstarszy uniwersytet w Polsce i jego historie.
10. Całuję rączki - polski savoir vivre.
11. Biogram po polsku. Redagowanie i zapis dat w języku polskim.
12. Nie tylko dla dzieci. Komiks polski od lat 30 do dziś. Wycieczka.
13. Polscy nobliści: Miłosz i Szymborska, Tokarczuk.
14. Spektakl teatralny uzależniony od repertuaru teatru KTO./lub alternatywny
temat związany z historia teatru w Polsce.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, wykład
konwersatoryjny, metody e-learningowe, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach (obecność), quizy, aktywność na zajęciach, zadania
domowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany studentom posługującym się językiem polskim na poziomie A1/A2 zainteresowanym poszerzeniem wiedzy
z zakresu kultury i języka polskiego.

Sylabusy
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Political Challenges to European Integration
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EU Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTUES.2F0.5cd5592edafe8.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Both internal and external challenges constitute a new context for teaching about Europe. The main aim of the
course is to provide a critical and up to date perspective on European integration with regard to the phenomena
that jeopardise the European project and constitute a challenge to the future shape of the EU. The ﬁrst part of
the course is devoted to the internal dynamics and processes that are crucial to the formulation and
implementation of EU policies. These are concluded by the Oxford Debate. Then the course will focus on the
external factors that evoke speciﬁc reactions and result in new policy initiatives on the European national levels.
The course will be concluded with the simulation game, during which the students will learn the art of negotiation
and common decision-making. Each student will assume the role of a Member State Minister and negotiate the
draft of “the new EU agenda for ENP and migration pressures”. Each student will be tasked with preparing his/her
negotiation strategy based on a pre-assigned mandate. The negotiation mandates will be designed in a way,
which will lead to a constructive clash of opinions and arguments. The ﬁnal product of the simulation game will,
therefore, reﬂect the multiplicity of views and positions across European countries on such controversial issues
like migration and EU Neighbourhood Policy. Afterwards, the students will be asked to prepare a negotiation brief
explaining their positions, reﬂecting upon their performance and outcome of the game.

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

Students understand the functioning of the EU
institutions and policies

EST_K2_W01,
EST_K2_W03

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

W2

Students are aware of the challenges that the EU is
facing in globalised world

EST_K2_W02,
EST_K2_W03,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

EST_K2_U03,
EST_K2_U04

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The student is able to gather information and analyse
them independently and in a critical perspective

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do egzaminu

30

Przygotowywanie projektów

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do ćwiczeń

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Democratic deﬁcit,Euroscepticism in European politics, Between European
integration and disintegration, Neighbourhood crises – ENP in question,Eastern
dimension and Southern dimension of the ENP, EU in global order - addressing
emerging powers, Migration and asylum policy in the European Union, Securitizing W1, W2, U1
border control and mobility in the EU. Actors, contexts and practicies, Political
responses to the immigration crisis in a critical perspective, Simulation game Justice and Home Aﬀairs Council, Euroscepticism

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
attendance, exam, simulation game
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Practical Aspects of Polish Language and Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EU Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTUES.2F0.6053f0b4ec0a0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

poszerzanie wiedzy z zakresu polskiej kultury (dokonania ludzi, elementy historii Polski)

C2

zaznajomienie się z sylwetkami polskich malarzy, rzeźbiarzy, poetów, dramaturgów, reżyserów

C3

poszerzanie informacji na temat współczesnych wydarzeń kulturalnych z zakresu ﬁlmu, teatru, sztuk
plastycznych

C4

powiązanie nabytej wiedzy o kulturze polskiej z ważnymi zabytkami i obiektami muzealnymi w Krakowie

C5

uświadomienie słuchaczom podstawowych zjawisk kulturalnych i społecznych we współczesnej Polsce

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

ma podstawową wiedzę o współczesnej kulturze
i literaturze polskiej, w tym także na temat zjawisk
związanych z wielokulturowością

EST_K2_W01,
EST_K2_W05

projekt, esej, prezentacja

W2

student zna zasady podsystemów języka polskiego
i potraﬁ wykorzystać je w dyskusjach dotyczących
kultury polskiej ze szczególnym ukierunkowaniem
na kino, malarstwo polskie, literaturę polską
i elementy współczesnej historii Polski

EST_K2_W01

projekt, esej, prezentacja

W3

wybrane fakty związane ze współczesną historią
Polski, jej kulturą i sztuką oraz społeczeństwem
polskim i potraﬁ dostrzegać zależności pomiędzy nimi;

EST_K2_W01,
EST_K2_W06

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zredagować pisemnie recenzję, opis obrazu, tekst
argumentacyjny na różne tematy

EST_K2_U06

esej

U2

tworzyć indywidualne bądź realizowane w grupie
wypowiedzi ustne i pisemne na tematy poruszane
w czasie zajęć, dostosowując do ich charakteru
odpowiednie środki stylistyczne i sposoby organizacji
tekstu.

EST_K2_U06

projekt, esej, prezentacja

U3

zrozumieć artykuły i opracowania związane
ze współczesnymi problemami, w których autorzy
przedstawiają określone stanowiska i wyrażają
określone poglądy

EST_K2_U06

projekt, prezentacja

U4

potraﬁ przedstawić swoją opinię na dany temat, brać
udział w różnego rodzaju dyskusjach prowadzonych
w języku polskim i związanych z językiem, kulturą,
sztuką i historią Polski, umiejętnie dobierając
argumenty, prezentując własne stanowisko, zadając
pytania

EST_K2_U06

projekt, esej, prezentacja

U5

zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę stałego ich rozwijania i wie, jak to robić.
Potraﬁ pracować w grupie.

EST_K2_U05

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnie organizuje swoją pracę i ustala
obowiązki, potraﬁ krytycznie ocenić stopień jej
zaawansowania i jakość wykonania

EST_K2_K04

projekt, esej, prezentacja

K2

ma świadomość znaczenia wspólnotowego dziedzictwa
kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych EST_K2_K02
zjawisk społecznych, komunikacyjnych i kulturalnych

projekt, esej, prezentacja

K3

podejmowania działań, których celem jest promocja
Polski, jej kultury i osiągnięć oraz języka polskiego
w środowisku międzykulturowym;

projekt

EST_K2_K01

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie eseju

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie projektu

20

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.

Współczesny kalendarz polski (święta, uroczystości i obyczaje).

W1, W3, U2, U4, U5, K1,
K2, K3

2.

Folklor polski. Regiony etnograﬁczne, kultura, stroje, dialekty. Połączone z
wyjściem do Muzeum Etnograﬁcznego i wystawą Szopek Krakowskich, może też z
Muzeum w Bronowicach

W1, W2, U2, U4, K1, K2

3.

Kultura i historia PRL-u. Artyści o codzienności PRL. Polska Rzeczpospolita Ludowa

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

4.

Kino i ﬁlm. Słownictwo. Co warto zobaczyć – klasyczne i współczesne kino polskie.
(Krzysztof Kieślowski / Wojciech Smarzowski/ Komasa ) Rozmowa o ﬁlmie Kler w
reż. Wojciecha Smarzowskiego

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

5.

Ida. Rozmowa o ﬁlmie. Recenzja ﬁlmu. (relacje polsko - żydowskie/komunizm)

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

6.

Literacki Kraków. Sławomir Mrożek, Czesław Miłosz i Wisława
Szymborska.Biograﬁe i twórczość.

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

7.

Spacer po Krakowie Stanisława Wyspiańskiego. (pisarz, poeta, malarz, scenograf,
architekt)

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

8.

Sztuka polska od średniowiecza do współczesności( Zdzisław Beksiński) . Opis
obrazu. Muzea w Krakowie.

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

9.

Malarstwo historyczne XIX wieku - Jan Matejko.

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

10.

Czego można nauczyć się od Daniela z ﬁlmu "Boże ciało"? Charakterystyka
postaci.

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

11.

Modernizm w Krakowie. Witraże Wyspiańskiego i Mehoﬀera.

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

12.

Poezja śpiewana w "Piwnicy pod Baranami". Piotr Skrzynecki - dlaczego jest
postacią ważną w mieście?

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

Sylabusy
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13.

Malarstwo współczesne - od Wróblewskiego po Fangora .Jak zmienia się historia
Polski?

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

14.

"Słoń" Sławomira Mrożka - co mówi o czasach PRL-u?

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

15.

Czy Stanisław Lem pisał dla dzieci? Czym są "Bajki robotów"?

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

16.

Andrzej Wajda – kadry z Krakowa w jego ﬁlmach. Co to jest "Manghha"?

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, konwersatorium językowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda
projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obecność, aktywność na zajęciach, wykonywanie zadań,
projekt, esej, prezentacja prezentacja na temat wybranego zagadnienia dotyczącego kultury
polskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dla studentów ze znajomością języka polskiego na poziomie B1 i wyżej

Sylabusy
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Advanced Academic Research Design
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.622e438ddb2f5.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course is a practical workshop that teaches how to develop research projects. It includes deﬁning the
purpose, methods, and plan of the research project. It teaches how to combine theory, method and research
problem in. For the purposes of the course, the initial projects of the course participants might potentially be
used.

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

Knowledge and understanding of theories, general
foundations, methodology and general and speciﬁc
terminology in the ﬁelds and disciplines of science
relevant to the programme of study.

EST_K2_W02

projekt

EST_K2_U01

projekt

EST_K2_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Ability to formulate research problems and to study
political, social, historical, cultural and economic
processes in the European context

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Readiness to critically assess his/her knowledge, and
to recognize its importance in solving cognitive and
practical problems

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie projektu

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

The course is a practical workshop that teaches how to develop research projects.
It includes deﬁning the purpose, methods, and plan of the research project. It
teaches how to combine theory, method and research problem in. For the
purposes of the course, the initial projects of the course participants might
potentially be used.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Students are obliged to submit their own research projects following
teacher’s instructions.

Wymagania wstępne i dodatkowe
There is no prerequisite.

Sylabusy
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Anthropology of Heritage and Memory in Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.6053b868c500a.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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 22, konwersatorium: 8

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- Absolwent zna i rozumie najistotniejsze dylematy
współczesnej cywilizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów współczesnej Europy przede wszystkim w odniesieniu do problemów
cywilizacynych, społecznych, politycznych
i ekonomicznych - Absolwent zna i rozumie w stopniu
pogłębionym społeczne, historyczne, ekonomiczne,
ﬁlozoﬁczne i prawne uwarunkowania procesów
zachodzących obecnie na kontynencie europejskim

EST_K2_W05,
EST_K2_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

- Absolwent potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
z dyscyplin właściwych dla kierunku aby formułować,
analizować, prognozować i rozwiązywać problemy
badawcze dotyczące kontynentu europejskiego, także
złożone i nietypowe, dobierając do tego odpowiednie
metody i narzędzia badawcze a także odpowiednie
techniki ICT. - Absolwent potraﬁ we właściwy sposób
dobierać źródła i informacje w celu dokonania
krytycznej oceny, analizy i syntezy a także twórczej
interpretacji wybranych wytworów kultury,
w szczególności kultury europejskiej. - Absolwent
potraﬁ komunikować się na tematy specjalistyczne
oraz prowadzić debatę na tematy związane
z kontynentem europejskim, jego miejscem i rolą
we współczesnej polityce, gospodarce, przy
wykorzystaniu terminologii naukowej właściwej dla
studiów europejskich.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- Absolwent jest gotów do do krytycznej oceny
odbieranych treści i uznaje znaczenie wiedzy i nauki –
właściwych dla kierunku studiów - w rozwiązywaniu
problemów społecznych, politycznych
i ekonomicznych związanych bezpośrednio lub
pośrednio z Europą - w wymiarze międzynarodowym,
regionalnym czy lokalnym. - Absolwent jest gotów
do do myślenia i działania w sposób twórczy
i przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę i umiejętności
nabyte w toku studiów.

EST_K2_K02, EST_K2_K03 esej, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

22

konwersatorium

8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

45

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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Celem kursu jest przedstawienie antropologicznego punktu widzenia na proces
integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem różnych (wschodnich i
zachodnich) interpretacji europejskiej, instytucjonalnej symboliki. Istotnym
elementem kursu będzie zarówno pojęcie mitu i symbolu, jak i pamięci, historii
oraz dziedzictwa. Szczególny nacisk zostanie położony na reﬂeksję nad
strategiami społecznego konstruowania symboli, mitów, dziedzictw etc.
Symbolizacja czasu i przestrzeni Europy zostanie omówiona w kontekście
tożsamości lokalnych, narodowych i ponadnarodowych.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zważywszy na fakt, że kurs łączy wykłady, dyskusje, indywidualne
projekty badawcze, prezentację ustną i esej pisemny, końcowa ocena
obejmie wszystkie poniższe elementy: 1) uczestnictwo w wykładach nie
jest obowiązkowe, ale wysoce zalecane, ponieważ aktywny udział w
zajęciach stanowi 5% oceny końcowej; 2) aktywny udział w seminarium
stanowi 5% oceny końcowej; 3) prezentacja (15-20 minut) na wybrany
temat stanowi do 40% oceny końcowej; 4) praca końcowa (esej) daje 50%
oceny końcowej. Wymagania dotyczące końcowego artykułu: 24 000 do
27 000 znaków (tj. 13 do standardowych 15 stron, czcionka Times New
Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5).
Zważywszy na fakt, że kurs łączy wykłady, dyskusje, indywidualne
projekty badawcze, prezentację ustną i esej pisemny, końcowa ocena
obejmie wszystkie poniższe elementy: 1) uczestnictwo w wykładach nie
jest obowiązkowe, ale wysoce zalecane, ponieważ aktywny udział w
zajęciach stanowi 5% oceny końcowej; 2) aktywny udział w seminarium
stanowi 5% oceny końcowej; 3) prezentacja (15-20 minut) na wybrany
temat stanowi do 40% oceny końcowej; 4) praca końcowa (esej) daje 50%
oceny końcowej. Wymagania dotyczące końcowego artykułu: 24 000 do
27 000 znaków (tj. 13 do standardowych 15 stron, czcionka Times New
Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymogów wstępnych

Sylabusy
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Antisemitism after Auschwitz in Comparative Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.604b49cb4bd68.22

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 socjologiczne

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course surveys the political, social, economic, and cultural aspects of Polish-Jewish relations in the 20th
century focusing on the period of the Holocaust and its aftermath. It also looks at antisemitism worldwide and
includes analysis of empirical studies. Major topics covered include: theories of prejudices, antisemitism,
empirical studies of racism and antisemitism, work of international, national and intergovernmental institutions
aimed to overcome antisemitism.

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 antysemityzmu oraz jego współczesne
przejawy.

EST_K2_W01,
EST_K2_W05

projekt, wyniki badań,
prezentacja

W2

Teorie antysemityzmu

EST_K2_W02

projekt, raport,
prezentacja

W3

Antysemityzm we współczesnej Europie

EST_K2_W05,
EST_K2_W06

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prowadzić badania nad
antysemityzmem, wybierać informacje
i wykorzystywać je umiejętnie selekcjonując źródła.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02

projekt

U2

Student potraﬁ przedstawić odpowiednie do treści
argumenty przytaczając opinie różnych autorów
i szanuje przeciwstawne opinie innych uczestników
dyskusji. .

EST_K2_U03

projekt

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Przygotowania ustnej prezentacji, która jest
rezultatem pracy zbiorowej lub indywidualnej.

EST_K2_K03

K2

Działania w społecznościach lokalnych podejmując
działania przeciwko antysemityzmowi, rasizmowi
i dyskryminacji społecznej.

EST_K2_K01, EST_K2_K02 prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia antysemityzmu.

W1, U1, K1

2.

Teorie antysemityzmu.

W2, U2, K1

3.

Antysemityzm we współczesnej Europie.

W3, U2, K1

Sylabusy
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4.

Relacje polsko-żydowskie między 1945 a 1989 r.

W1, U1, K1

5.

Relacje polsko-żydowskie po 1989 r.

W1, W3, U2, K1

6.

Antysemityzm we współczesnej Polsce.

W3, U2

7.

Pamięć, niepamięć i post-pamięć Holokaustu.

W3, U1, K2

8.

Pamięć Holokaustu w Polsce i w Europie. Wtórny antysemityzm.

W3, U1, K1

9.

Unia Europejska i jej walka z rasizmem i antysemityzmem.

W3, U1

10.

Organizacje pozarządowe w Polsce i poza Polską walczące z antysemityzmem.

W3, U1, K2

11.

USHMM. Podkasty dot. antysemityzmu

U2, K1

12.

Ewaluacja strategii przeciwko antysemityzmowi wśród organizacji
międzynarodowych, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.

W3, U2, K1

13.

Prezentacje projektów studentów.

U2, K2

14.

Prezentacje projektów studentów - kontynuacja.

U2, K2

15.

Prezentacje projektów studentów - kontynuacja.

U2, K2

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

Formy zaliczenia
projekt, raport, wyniki badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekty i prezentacje - 50% oceny Dyskusje i
obecność na zajęciach - 50% oceny

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Challenges to the European Identity: The Rebirth of Nationalisms in Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.5cd5593d48dd4.22

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 socjologiczne

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs analizuje współczesne procesy tożsamości w Europie. Nacisk kładzie się na najnowsze wyzwania stojące
przed Europą, a mianowicie: kryzys gospodarczy, kryzys migracyjny i Brexit, które podsyciły poczucie
niepewności wśród obywateli UE i podważyły zaufanie do UE. Problem nie może ograniczać się tylko do tego, jak
te wyzwania wpłynęły na sposób rozumienia Europy i tożsamości europejskiej lub jak ważna jest tożsamość
europejska i jakie wartości uważa się za trzon projektu europejskiego, głównym problemem jest pytanie
o istnienie wspólnej, europejskiej tożsamości.

C2

Kurs omawia szereg istotnych problemów, takich jak: społeczno-psychologiczne konsekwencje kryzysów
europejskich, problem solidarności w Europie (różne strategie radzenia sobie z kryzysami - poszukiwanie
wspólnych rozwiązań w przeciwieństwie do krajowych), problem wartości i ich postrzeganie w świetle kryzysów,
kwestia radykalizacji nastrojów narodowych i nacjonalistycznych w Europie oraz problem (post)suwerenności.

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

Absolwent zna i rozumie podstawowe zjawiska
i zależności zachodzące w przestrzeni europejskiej.
Rozumie koncepcję tożsamości europejskiej.

EST_K2_W01

esej

W2

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu
pojęcia i teorie naukowe związane z problematyką
narodu i nacjonalizmu.

EST_K2_W02

esej

W3

Absolwent zna i rozumie najistotniejsze dylematy
współczesnej cywilizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów współczesnej Europy.
Potraﬁ zdiagnozować podstawowe problemy
i wyzwania stojące przez Europą a odnoszące się
przestrzeni społecznej, politycznej i ekonomicznej.

EST_K2_W05,
EST_K2_W06

esej

U1

Absolwent potraﬁ formułować, analizować,
prognozować i rozwiązywać problemy badawcze
dotyczące kontynentu europejskiego. W szczególności
umie sformułować problem badawczy, odpowiednio
dostosować metodologię i przeprowadzić krytyczną
analizę problemu.

EST_K2_U01

esej

U2

Absolwent potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny.

EST_K2_U02

esej

U3

Absolwent potraﬁ prowadzić debatę na tematy
związane z kontynentem europejskim, jego miejscem
i rolą we współczesnej polityce, gospodarce, przy
wykorzystaniu terminologii naukowej właściwej dla
studiów europejskich.

EST_K2_U03

esej

EST_K2_K02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do do krytycznej oceny
odbieranych treści i uznaje znaczenie wiedzy i nauki –
właściwych dla kierunku studiów - w rozwiązywaniu
problemów społecznych, politycznych
i ekonomicznych związanych bezpośrednio lub
pośrednio z Europą - w wymiarze międzynarodowym,
regionalnym czy lokalnym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Sylabusy

161 / 372

Przygotowanie prac pisemnych

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie eseju

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.

Tożsamości zbiorowe: tożsamość narodowa i ponadnarodowa

W1, W2

2.

Nacjonalizm i tożsamość narodowa w rzeczywistości ponowoczesnej

W2, W3

3.

Suwerenność i postsuwerenność we współczesnej Europie. Do czego dąży
współczesny nacjonalizm?

W2, W3, U2, U3

4.

Europejskie dziedzictwo kulturowe

W1, W3

5.

Tożsamość europejska: między kulturową i obywatelską koncepcją tożsamości
narodowej

W2, W3

6.

Kryzys gospodarczy i nacjonalizm

W2, W3, U2, U3, K1

7.

Redeﬁniowanie europejskiej tożsamości i tożsamości narodowej w dzisiejszej
Europie

W2, W3, U2, U3, K1

8.

Kryzys migracyjny: kim jest „obcy”?

W2, W3, U2, U3, K1

9.

Czy Europa cierpi z powodu „kryzysu tożsamości”?

W1, W3, U1, U3

10.

Europa na rozdrożu: odrodzenie nacjonalizmu w Europie Środkowej i Wschodniej

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

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Obecność jest
obowiązkowa. Studenci, którzy będą nieobecni na więcej niż połowie
zajęć, nie będą klasyﬁkowani. Podstawą oceny końcowej jest esej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma wymagań wstępnych do uczestnictwa w tym kursie.

Sylabusy
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Citizenship, Mobility and Multiculturalism in Europe: From Concepts to
Practices
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.2F0.60538b5104bd6.22

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 socjologiczne

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

The course aims to familiarise students with the interlinking concepts and practices of citizenship, migration and
multiculturalism in contemporary Europe. They are given the tools to understand, reﬂect on and analyse the
concepts, theories and academic research in this interdisciplinary ﬁeld, and formulate their own critical views and
interpretations of these phenomena.

G2

The course aims to provide students with the necessary tools to identify, interpret and critically analyse policies
and political discourses related to EU-level migration and integration policy frameworks as well as selected
national case studies.

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 w stopniu pogłębionym fakty,
zjawiska, i zależności związane z współczesnymi
migracjami oraz sposób, w jaki kształtują prawa,
polityki imigracji oraz integracji w poszczególnych
państwach europejskich jak i na poziomie UE.

EST_K2_W01

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie
naukowe właściwe dla studiów migracyjnych oraz dla
badań nad obywatelstwem i pojęcie narodu, i zna
stosowaną terminologię oraz metodologię badań
a także metody analizy i interpretacji w tych
dziedzinach.

EST_K2_W02

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie najistotniejsze dylematy
współczesnego państwa narodowego, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów migracji i integracji
we współczesnej Europie.

EST_K2_W05

projekt, prezentacja

EST_K2_U01

projekt, prezentacja

EST_K2_K02

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
na temat narodu, obywatelstwa oraz procesów
migracyjnych aby formułować i analizować problemy
badawcze dotyczące kontynentu europejskiego,
dobierając do tego odpowiednie metody i narzędzia
badawcze.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do do krytycznej oceny
odbieranych treści i jest gotów do dyskursu oraz próby
rozwiązywania problemów społecznych i politycznych
związanych z zagadnieniem procesów migracyjnych
w Europie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do ćwiczeń

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Pojęcie obywatelstwa - różne modele, perspektywy teoretyczne i związek z
prawami, statusem i tożsamością.

W2

2.

2. Współczesna konstrukcja tożsamości narodowej w stosunku do cudzoziemca:
perspektywy odgórne i oddolne. Proces budowania narodu w odniesieniu do
Innego. Wielokulturowość w perspektywie narodu (porównanie wschód-zachód).

W2, W3

3.

3. Przegląd teori migracji. Ludzie w ruchu: socjologiczna perspektywa migracji
ludzi. Migracja a mobilność: międzynarodowe sieci, transnarodowość i ci, którzy
pozostają w miejscu.

W1, W2

4.

4. Zjawisko uchodzctwa: teorie, przyczyny i skutki polityczno-społeczne w
kontekscie Europy. Dyskursy, zmiany społeczne, tożsamość narodowa po kryzysie
uchodzczym.

W1, W3, K1

5.

5. Migracja wewnątrzunijna: przyczyny i konsekwencje integracji europejskiej.
Europeizacja polityki migracyjnej i imigracyjnej: od swobody przepływu do
europejskiego nowego Paktu Migracji i Azylu.

W1, W3, K1

6.

6. Teorie integracji społecznej: multikulturalizm i jej dylamaty, interkulturalizm i
jej potencjał i ograniczenia, zwrot ku asymilacji.

W2

7.

7. Polityki integracyjne: krytyczny przegląd oraz analiza narodowych oraz
Unijnych polityk.

U1, K1

8.

8. Kryzys integracji, przeciwdziałanie imigracji. Populizm kontra kosmopolitanizm.

W1

9.

9. Miasta, lokalna integracja i nowe podejścia do zarządzania różnorodnością.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, projekt, prezentacja

Student musi uzyskać pozytywną ocenę z wszystkich
form zaliczania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs jest otwary dla studentów na poziomie magisterskim

Sylabusy
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Citizenship, Mobility and Multiculturalism in Europe: Theories and
Processes
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.60538a7469763.22

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 socjologiczne

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs jest studium współczesnego obywatelstwa w Europie w odniesieniu do imigracji i konsekwencji, jakie ma dla
państwa narodowego. Współczesna era obywatelstwa rozpoczęła się wraz z rewolucją francuską i jest to punkt
wyjścia do dyskusji dichotomii obywatel/obcokrajowiec. Analiza powojennych migracji do krajów Europy
Zachodniej, związany z tym wzrost różnorodności etnicznej, religijnej i kulturowej w tych państwach
i konsekwencje tego zjawiska są drugim celem tego kursu. Historia i teorie migracji są opracowywane
i omawiane, a także modele i ﬁlozoﬁe integracji, przynależności do wspólnoty narodowej, tożsamości narodowej
i budowania narodu. Polityka migracyjna na poziomie krajowym i unijnym, a także kwestie związane z integracją
migrantów i, co ważne, wielokulturowość jako koncepcja, polityka i rzeczywistość oraz ich granice są dokładnie
omawiane. Dyskutowane są nowe sposoby migracji, tożsamość postnarodowa i transnarodowość, a także reakcja
na migrację w postaci nastrojów antyimigranckich i nowych sposobów budowania tożsamości narodowej.

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 stopniu pogłębionym fakty,
zjawiska, i zależności związane z współczesnymi
migracjami oraz sposób, w jaki kształtują prawa,
polityki imigracji oraz integracji w poszczególnych
państwach europejskich jak i na poziomie UE.

EST_K2_W01

egzamin pisemny

W2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie
naukowe właściwe dla studiów migracyjnych oraz dla
badań nad obywatelstwem i pojęcie narodu, i zna
stosowaną terminologię oraz metodologię badań
a także metody analizy i interpretacji w tych
dziedzinach.

EST_K2_W02

egzamin pisemny

W3

Student zna i rozumie najistotniejsze dylematy
współczesnego państwa narodowego, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów migracji i integracji
w współczesnej Europie.

EST_K2_W05

egzamin pisemny

EST_K2_U01

egzamin pisemny

Student est gotów do do krytycznej oceny odbieranych
treści i jest gotów do dyskursu oraz próby
rozwiązywania problemów społecznych i politycznych
EST_K2_K02
związanych z zagadnieniem procesów migracyjnych
w Europie.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
na temat narodu, obywatelstwa oraz procesów
migracyjnych aby formułować i analizować problemy
badawcze dotyczące kontynentu europejskiego,
dobierając do tego odpowiednie metody i narzędzia
badawcze.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie eseju

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Wprowadzenie do kursu i pojęcia obywatelstwa, zjawisko migracji i proces
integracji
Pojęcie obywatelstwa - różne modele
Pojęcie obywatelstwa - perspektywy teoretyczne i jego związek z demokracją
Współczesna konstrukcja tożsamości narodowej w stosunku do cudzoziemca:
perspektywy odgórne i oddolne
Proces budowania narodu w odniesieniu do Innego
Przemyślanie uchodźców: wiedza i działanie
Migracja, tożsamość etniczna i znaczenie terytorium
Współczesna Europa Środkowo-Wschodnia: historia wielokulturowości a
rzeczywistość jednorodności
Teorie migracji: Dlaczego występuje migracja i dlaczego trwa?
Ludzie w ruchu: socjologiczna perspektywa migracji ludzi
Migracja a mobilność: międzynarodowe sieci, translokalizm i ci, którzy pozostają w
W1, W2, W3, U1, K1
miejscu
Migracja wewnątrzunijna: przyczyny i konsekwencje integracji europejskiej
Europeizacja polityki migracyjnej i imigracyjnej: od swobody przepływu do
europejskiej agendy w sprawie migracji
Kryzys uchodźczy / migracyjny: wyzwania i perspektywy
Europejska reakcja na kryzys migracyjny: wspólny europejski system azylowy
(relokacja, przesiedlenia, hotspoty itp.)
Modele i podejścia do integracji imigrantów
Wielokulturowość i jej dylamaty
Polityki integracyjne: krytyczny przegląd
Kryzys integracji, przeciwdziałanie imigracji i „zagadnienie muzułmańskie”: rośnie
populizm
Europejska kosmopolityczna integracja czy zderzenie cywilizacji na wielką skalę?
Miasta, lokalna integracja i nowe podejścia do międzykulturowości.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Culture and Society in Central Europe. Dilemmas of Identity and Pluralism
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.1559716932.22

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 socjologiczne

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs przedstawia aktualne problemy społeczno-kulturowe regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególna
uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom pluralizmu kulturowego i konstrukcji tożsamości zbiorowych.

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

K_W student posiada solidną wiedze na temat
zróżnicowania kulturowego Europy i zjawiska
wielokulturowości K_W student zna i rozumie pojęcia
tożsamości, dziedzictwa kuturowego oraz potraﬁ się
nimi posługiwać K-W student rozumie procesy
kulturowe zachodzące w Europie, umie analizować je,
szczególnie w ramach modeli nowoczesności
i ponowoczesności Wiedza jest sprawdzana podczas
dyskusji seminaryjnych i egzaminu

EST_K2_W01,
EST_K2_W02

egzamin pisemny

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U1] K_U02: posiada umiejętność czytania
ze zrozumieniem i krytycznej analizy tekstów istotnych
dla studiów europejskich oraz porównywania ich
z tekstami prezentującymi odmienne poglądy na dany
temat, konfrontowania ich i wyciągania własnych
wniosków K_U03: usprawnia badania umiejętności
polegające na formułowaniu i analizowaniu problemów
badawczych, doborze odpowiednich metod i technik
badawczych, przedstawianiu i upowszechnianiu
wyników badań pozwalających na rozwiązywanie
problemów z zakresu europeistyki. Umiejętności są
sprawdzane podczas dyskusji seminaryjnych
i konsultacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K_K01: ma świadomość poziomu własnej wiedzy
i umiejętności,rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego,
potraﬁ wyznaczać kierunki własnego rozwoju
zawodowego i osobistego K_K02: posiada umiejętność
efektywnej pracy indywidualnej oraz współdziałania
i pracy w grupie, pełniąc w niej różne role
Kompetencje są sprawdzane podczas dyskusji
seminaryjnych i konsultacji

EST_K2_K01, EST_K2_K02 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konsultacje

10

przeprowadzenie badań literaturowych

40

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

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
Cultural pluralism and social diversity - 2 hours
Culture and collective identity – 2 hours
The problem of heritage – 2 hours
Tradition, modernity and post-modernity - 4 hours
Construction of collective identities in contemporary Europe – 4 hours

1.

W1, U1, K1
The present condition and future of European nations – 4 hours
Migration, minorities and policies of multiculturalism – 4 hours
Collective identity, civil society and democracy – 4 hours
Gender identity and gender democracy – 2 hours
Religion and the public sphere in Europe – 2 hours

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
written exam

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Heritage of Holocaust and Pop-Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.622e443a718ce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student potraﬁ scharakteryzować sposoby przedstawiania Holokaustu w popkulturze

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna historię przedstawiania Holokaustu
w najważniejszych mediach

EST_K2_W05

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student potraﬁ samodzielnie ocenić konsekwencje
różnych sposobów przedstawiania tematu Holokaustu
w popkulturze

U1

EST_K2_U04

esej, prezentacja

EST_K2_K02

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do krytycznej oceny sposobów
przedstawiania Holokaustu w mediach.

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

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.

Celem kursu jest przedstawienie i analiza historii przedstawiania Holokaustu w
kulturze popularnej między innymi w serialach, ﬁlmach,teatrach, komiksach,
prasie oraz przemiany jakie zachodziły w dyskursie.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej, prezentacja
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza na temat historii Holokaustu

Sylabusy
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Internship
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.5cd5592f95b53.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 150

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

kształcenie umiejętności pracy w zespole

C2

doskonalenie umiejętności interpersonalnych

C3

wykształcenie umiejętności zastosowania zdobywanej wiedzy w praktyce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Absolwent potraﬁ samodzielnie planować własne
uczenie się i doskonalenie przez całe życie,
ukierunkowywać innych w tym zakresie a także
kierować pracą zespołu.

U1

EST_K2_U05

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Absolwent jest gotów do do myślenia i działania
w sposób twórczy i przedsiębiorczy wykorzystując
wiedzę i umiejętności nabyte w toku studiów
EST_K2_K03, EST_K2_K04 raport
Absolwent jest gotów do do przestrzegania zasad etyki
zawodowej, rozwijania swego dorobku i pełnienia ról
związanych z zawodem w sposób odpowiedzialny

K1

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

Forma aktywności studenta
praktyki

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyka zawodowa w instytucji publicznej lub niepublicznej, zakończona
złożeniem raportu z praktyk.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Praktyka zawodowa
Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie raportu z praktyk.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Internship (Research or Professional)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.622cee6be2fe5.22

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
15.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 240

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

training of teamwork skills

C2

improving interpersonal skills

C3

developing the ability to apply the acquired knowledge in practice

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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The graduate can plan their own learning and
improvement throughout their lives, guide others in
this area and manage the work of a team.

U1

EST_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
raport

EST_K2_K03, EST_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
The graduate is ready to think and act in a creative
and entrepreneurial way using the knowledge and
skills acquired during the studies. The graduate is
ready to follow the rules of professional ethics,
develop his achievements and fulﬁll roles related to
the profession in a responsible way.

K1

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

Forma aktywności studenta
praktyki

240

przygotowanie raportu

40

analiza wymagań

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
380

ECTS
15.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
240

ECTS
9.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
240

ECTS
9.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Internship in public or non-public institution completed upon submitting internship
report.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Internship
Rodzaj zajęć
praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Submission of an internship report.
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Meaning and Value of Democracy from a Philosophical Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.5cd5592c67ad9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem kursu jest przedstawienie zróżnicowanego charakteru ﬁlozoﬁcznej reﬂeksji nad demokracją.

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 w pogłębionym stopniu teorie
ﬁlozoﬁczne dotyczące demokracji, stosowaną w nich
terminologię oraz metody analizy i interpretacji
tekstów teoretycznych w odnośnej dziedzinie.

EST_K2_W02

esej

179 / 372

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny,
analizy i syntezy a także twórczej interpretacji zjawisk
związanych z demokracją, zarówno w perspektywie
historycznej, jak i aktualnej.

EST_K2_U02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści i uznaje znaczenie wiedzy i nauki
w rozwiązywaniu problemów społecznych
EST_K2_K02
i politycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio
z kondycją demokracji zarówno w Europie, jak
i na świecie.

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie eseju

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

40

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

15

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.

Wykład 01: Pojęcie demokracji
Zajęcia mają charakter wprowadzający. Ich kluczowych celem jest omówienie
głównych pojęć, będących ściśle powiązanych z zagadnieniem demokracji.

W1, U1, K1

Sylabusy

180 / 372

2.

Wykład 02: Subiektywne i obiektywne znaczenie demokracji
Celem zajęć jest omówienie obiektywnych (instytucjonalnych) i subiektywnych
(behawioralnych) aspektów porządku demokratycznego. Te ostatnie zostają
przedyskutowane w związku z omawianiem kategorii obywatela krytycznego.

3.

Wykład 03: Teoria umowy społecznej
Przedmiotem zajęć są różne aspekty teoretyczne teorii umowy społecznej. W
W1, U1, K1
trakcie analiz wyłania się cały szereg doniosłych politycznie kategorii, na przykład:
stan natury, stan wojny, rząd obywatelski, nieposłuszeństwo obywatelskie.
Wykład 04: Teoria praw człowieka
Zajęcia mają na celu ukazanie ﬁlozoﬁcznych podstaw teorii praw uniwersalnych.
Teoria ta omawiana jest zarówno z perspektywy jej zwolenników (Amartya Sen),
jak i krytyków (Chantal Mouﬀe).

4.

W1, U1, K1

W1, U1, K1

5.

Wykład 05: Dwie tradycje liberalizmu
Tytułowe dwie tradycje liberalizmu odnoszą się do dwóch kluczowych teoretyków,
których koncepcje leżą u podstaw naszego współczesnego rozumienia porządku
liberalnego. Z jednej strony jest to Immanuel Kant (liberalizm rozumu), z drugiej
zaś John Stuart Mill (liberalizm wolności).

W1, U1, K1

6.

Wykład 06: Demokracja deliberatywna
Celem zajęć jest analiza pojęcia deliberacji jako środka mogącego rozwiązać
problem deﬁcytu demokratycznego. Deliberacja traktowana jest jako nieodzowny
element kształtowania opinii politycznych. Kategoria ta dyskutowana jest zarówno
w swojej odsłonie konsensualnej oraz nie-konsensualnej.

W1, U1, K1

7.

Wykład 07: Kryzys demokracji
W trakcie zajęć kilka kluczowych koncepcji wyjaśniających kryzys współczesnej
demokracji jest omawianych. Koncepcje te to: teoria post-demokracji (C. Crouch),
teoria illiberalnej demokracji (F. Zakaria) oraz teoria imitacji (I. Krastev, S.
Holmes).

W1, U1, K1

8.

Wykład 08: Liberalizm i komunitarianizm
Celem zajęć jest naświetlenie współczesnej debaty pomiędzy liberalizmem a
komunitarianizmem. Debata ta jest traktowana jako wewnętrzny spór w łonie
tradycji liberalnej dotyczący takich kluczowych kwestii jak wizja człowieka oraz
społeczeństwa, a także charakter kluczowych celów społecznych i politycznych.

W1, U1, K1

9.

Wykład 09: Polityka tożsamości
Kluczowym zagadnieniem dyskutowanym w trakcie zajęć będzie zjawisko
wielokulturowości oraz związana z nim polityka. Zarysowane zostaną historyczne
źródła współczesnej polityki bazującej na kategorii tożsamości oraz zarysowane
kluczowe problemy i zagrożenia z polityką taką związane.

W1, U1, K1

10.

Wykład 10: Media społecznościowe a demokracja
Tematem zajęć będzie wpływ, jaki na proces polityczny może mieć zastosowanie
nowych narzędzi informatycznych, w tym w pierwszej kolejności mediów
społecznościowych. Wskazane zostaną zarówno zalety z tego wynikające, jak i
zagrożenia. Jednym ze stawianych pytań jest to, czy współczesne demokracje
mogą dzięki nowatorskim rozwiązaniom informatycznym stać się bardziej
„bezpośrednie”.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Aktywny udział w dyskusji. 2. Przygotowanie
prezentacji na jeden ze wskazanych tematów. 3.
Napisanie eseju. 4. Rozmowa na temat eseju.

181 / 372

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak prerekwizytów. Mile widziana podstawowa wiedza z historii ﬁlozoﬁi oraz doświadczenie w lekturze tekstów
ﬁlozoﬁcznych.

Sylabusy

182 / 372

Polish Language and Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.5cd5592f73b25.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z kulturą polską i normami społecznymi kraju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Studenci zyskują wiedzę na temat polskiej tradycji,
kultury i sztuki.

EST_K2_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

183 / 372

U1

Student posiada umiejętność wyrażania opinii
na temat kultury i sztuki, obejrzanego spektaklu
teatralnego, ﬁlmu, wystawy.

EST_K2_U02

prezentacja

EST_K2_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ funkcjonować w normach kulturowych
naszego kraju. Zwiększa się jego wiedza na temat
literatury, kultury i sztuki w Polsce.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

1. Barszcz z uszkami i pierogi ruskie. Polska kuchnia i jej smaki.
2. Szlakiem bohemy krakowskiej XIX i XX wieku. Kawiarnia Jama Michalika.
3. Katedra Wawelska - Polska historia królów , świętych i bohaterów.
4. Polskie zwyczaje wielkanocne. Wizyta w muzeum etnograﬁcznym./ lub
prezentacja multimedialna.
5. Legendy Krakowskie. Projekcja ﬁlmów - próby pisarskie.
6. Wizyta w muzeum MOCAK - wystawa casowa./alternatywny temat w wypadku
zdalnego nauczania;twórca wizualny- Tomasz Bagiński.
7. Muzyka pop za żelazną kurtyną ( polska muzyka rockowa lat 70, 80, 90 )
8. Czy już to widziałeś? Piękno malarstwa polskiego XIX wieku.
9. Collegium maius - najstarszy uniwersytet w Polsce i jego historie.
10. Całuję rączki - polski savoir vivre.
11. Biogram po polsku. Redagowanie i zapis dat w języku polskim.
12. Nie tylko dla dzieci. Komiks polski od lat 30 do dziś. Wycieczka.
13. Polscy nobliści: Miłosz i Szymborska, Tokarczuk.
14. Spektakl teatralny uzależniony od repertuaru teatru KTO./lub alternatywny
temat związany z historią teatru w Polsce.

W1, U1, K1

Sylabusy

184 / 372

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, wykład
konwersatoryjny, metody e-learningowe, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach (obecność), quizy, aktywność na zajęciach, zadania
domowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany studentom posługującym się językiem polskim na poziomie A1/A2 zainteresowanym poszerzeniem wiedzy
z zakresu kultury i języka polskiego.

Sylabusy

185 / 372

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the turn of
Centuries to the end of World War II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.6053d07b04071.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of the course is to present and evaluate the history of Central and Eastern Europe (CEE) in the ﬁrst half
of the 20th century. The course will focus on the changing political geography in the region: the creation of new
states and disappearance of the old. The changing map of CEE will be one of the most important tools during the
course. Course will concentrate on three countries: Hungary, Czechoslovakia and Poland. Attempts will be
undertaken to present their history from the beginning of the 20th century till 1945 in wider, European contaxt.
All historical changes will be looked at from social, ethnic and economic points of view.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

186 / 372

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

uporządkował i poszerzył znajomość terminologii
stosowanej w naukach humanistycznych
i społecznych, w szczególności w odniesieniu
do Europy Środkowej i historii

EST_K2_W01,
EST_K2_W02

egzamin pisemny, raport,
esej

W2

uporządkował i pogłębił wiedzę o współczesnej historii
stosunków międzynarodowych oraz współczesnej
historii politycznej Polski i Europy z historyczną
perspektywą początku XX wieku

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03,
EST_K2_W04,
EST_K2_W06

egzamin pisemny, raport,
esej

W3

ma pogłębioną wiedzę na temat terminologii używanej
w mówieniu o rządach demokratycznych
i niedemokratycznych, a także wiedzę o procesie
rozwoju systemów politycznych w Europie i ich
współczesnych modelach oraz potraﬁ wyjaśnić, jak
powstawały i jak zmieniały się w historii

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W04,
EST_K2_W06

egzamin pisemny, raport,
esej

U1

posiada umiejętność wyszukiwania, gromadzenia
i interpretowania danych i informacji w oparciu
o odpowiednie źródła; posiada umiejętność oceny
ważności źródeł

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03

egzamin pisemny, raport,
esej

U2

posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem
i krytycznej analizy tekstów z zakresu studiów
europejskich oraz posiada umiejętność porównywania
ich z tekstami prezentującymi różne poglądy
na temat, konfrontacji z nimi i wyciągania własnych
wniosków

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03

egzamin pisemny, raport,
esej

U3

posiada umiejętność przygotowywania pisemnych lub
ustnych prezentacji zgodnych ze wszystkimi zasadami
i przepisami akademickimi (w szczególności z prawem
własności intelektualnej)

EST_K2_U02,
EST_K2_U03

egzamin pisemny, raport,
esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza źródeł historycznych

35

przygotowanie eseju

35

przygotowanie do egzaminu

50

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

187 / 372

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Europa Środkowo-Wschodnia (sytuacja polityczna i społeczna) przełomu XIX i XX
wieku. Pierwsza wojna światowa: przyczyny, przedwojenna sytuacja polityczna i
główni aktorzy wojny.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3
Pytania: omówienie wymagań kursu, a także oczekiwań studenta.
Prezentacja i omówienie Europy Środkowo-Wschodniej na początku XX wieku.
Pierwsza wojna światowa: front wschodni. Powstanie nowej Europy ŚrodkowoWschodniej po wojnie: rozwój nowych państw w Europie Środkowo-Wschodniej.

2.

Pytania: Omówienie walki w Europie Wschodniej i upadku trzech imperiów:
niemieckiego, austro-węgierskiego i rosyjskiego. Aspiracje i cele Europy
Środkowo-Wschodniej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Ustalenia pokojowe po I wojnie światowej - system wersalski. Europa ŚrodkowoWschodnia w Europie w latach 1918-1938 w odbiciu statystycznym.
3.

W1, W2, W3, U1, U2, U3
Pytania: Traktaty pokojowe w Wersalu i ich wynik. Miejsce krajów EŚW w „nowym
porządku europejskim” - polityka i gospodarka.

4.

Krajowe problemy gospodarcze i polityczne krajów Europy Środkowo-Wschodniej
1918-1939. Część I. Polska.
Pytania: Główne zagadnienia polityczne, geopolityczne, społeczne i gospodarcze
w odrodzonej Polsce.
Krajowe problemy gospodarcze i polityczne krajów Europy ŚrodkowoWschodniej1918-1939. Część II. Czechosłowacja i Węgry.
Pytania: Problemy polityczne, społeczne i gospodarcze Czechosłowacji i Węgier.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Sytuacja międzynarodowa w Europie w latach międzywojennych: 1919-1939.
Niemcy Hitlera; polityka ustępstw; Anschluss, Monachium i polski wrzesień 1939.
5.

Pytania: Miejsce Europy Środkowo-Wschodniej w polityce europejskiej - podmiot
czy przedmiot. Dążenia, sens i próby zapewnienia pokoju. Dlaczego brakowało
regionalnego bezpieczeństwa i współpracy?

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Druga wojna światowa - Polska. Część I - problemy domowe.
Pytania: upadek i losy Polski w czasie II wojny światowej. Dwoistość i tragedia
historii Polski.
Druga wojna światowa - Czechosłowacja, Węgry. Różnice między różnymi krajami
Europy Środkowej.
6.

Pytania: Odmienny los Czechów, Słowaków i Węgrów w czasie II wojny światowej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Druga wojna światowa - Polska. Część II - międzynarodowe wydarzenia polityczne.
Europa Środkowo-Wschodnia w czasie drugiej wojny światowej. Międzynarodowy
wymiar Europy Środkowo-Wschodniej - spotkania w Teheranie, Jałcie, Poczdamie i
ich wpływ na Europę Środkowo-Wschodnią.
Pytania: narody i państwa Europy Środkowo-Wschodniej w „grach wojennych”
aliantów i Hitlera.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza

Sylabusy

188 / 372

tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
raport, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Assessment: The ﬁnal mark will be calculated using the following
elements: • 1. Participation – 10%. • 2. A document analysis – 20%. •
3. A 1500 word essay on a historical ﬁgure – 20% • 4. A ﬁnal in-class
written exam – 50%. Ad 1. Participation means meeting all deadlines
and presence in class. Ad 2. Any historical document relevant to the
time and territory discussed in this course should be analyzed and
presented „as a document analysis” with an assumption, that the
author of the analysis has no knowledge about people, events, facts
after the issue of the document. Ad 3. Any historical person having
some importance for CEE history in the ﬁrst half of the 20th century
will be described in a brief, encyclopedia-like entry. The essay should
be about 1500 words, academic quality, with a reading list, with
footnotes. A PLAGIARISED essay may result in failing the course. The
instructor must approve the person, whose biography will be written.

189 / 372

Political and Social History of CEE in the 20th Century: from World War II
till the collapse of the Communist system
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.6053c74997888.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of the course is to present and evaluate the history of Central and Eastern Europe (CEE) in the 20th
century after Worls War II. The course will focus on the introduction of Communist system, its characteristics and
speciﬁc history of three countries in the perios: Hungary, Czechoslovakia and Poland. The changing map of CEE
will be one of the most important tools during the course. All historical changes will be looked at from social,
ethnic and economic points of view.

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

EST_K2_W03

esej, egzamin pisemny /
ustny

W2

EST_K2_W06

esej, egzamin pisemny /
ustny

W3

EST_K2_W05

esej, egzamin pisemny /
ustny

EST_K2_U01

esej, egzamin pisemny /
ustny

U2

has the ability to read with comprehension and
critically analyze texts pertinent to European studies
and have the ability to compare them to texts
presenting diﬀerent views on the subject, confront
them and draw his or her own conclusions
(K_U02+++)

EST_K2_U02

esej, egzamin pisemny /
ustny

U3

has the ability to prepare written or oral presentations
which comply with all academic rules and regulations
(especially Intellectual Property Law) (K_U12+++)

EST_K2_U05

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

60

przygotowanie do egzaminu

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W1, W2, W3

2.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

3.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

4.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

5.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

6.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Sylabusy
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7.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

8.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

9.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

10.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

11.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

12.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

13.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

14.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

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

Formy zaliczenia
esej, egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
napisanie dwóch esejów i egzamin pisamny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra, czynna zajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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Practical Aspects of Polish Language and Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
European Culture and Heritage

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTHtS.2F0.6053f0b4ec0a0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

poszerzanie wiedzy z zakresu polskiej kultury (dokonania ludzi, elementy historii Polski)

C2

zaznajomienie się z sylwetkami polskich malarzy, rzeźbiarzy, poetów, dramaturgów, reżyserów

C3

poszerzanie informacji na temat współczesnych wydarzeń kulturalnych z zakresu ﬁlmu, teatru, sztuk
plastycznych

C4

powiązanie nabytej wiedzy o kulturze polskiej z ważnymi zabytkami i obiektami muzealnymi w Krakowie

C5

uświadomienie słuchaczom podstawowych zjawisk kulturalnych i społecznych we współczesnej Polsce

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

ma podstawową wiedzę o współczesnej kulturze
i literaturze polskiej, w tym także na temat zjawisk
związanych z wielokulturowością

EST_K2_W01,
EST_K2_W05

projekt, esej, prezentacja

W2

student zna zasady podsystemów języka polskiego
i potraﬁ wykorzystać je w dyskusjach dotyczących
kultury polskiej ze szczególnym ukierunkowaniem
na kino, malarstwo polskie, literaturę polską
i elementy współczesnej historii Polski

EST_K2_W01

projekt, esej, prezentacja

W3

wybrane fakty związane ze współczesną historią
Polski, jej kulturą i sztuką oraz społeczeństwem
polskim i potraﬁ dostrzegać zależności pomiędzy nimi;

EST_K2_W01,
EST_K2_W06

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zredagować pisemnie recenzję, opis obrazu, tekst
argumentacyjny na różne tematy

EST_K2_U06

esej

U2

tworzyć indywidualne bądź realizowane w grupie
wypowiedzi ustne i pisemne na tematy poruszane
w czasie zajęć, dostosowując do ich charakteru
odpowiednie środki stylistyczne i sposoby organizacji
tekstu.

EST_K2_U06

projekt, esej, prezentacja

U3

zrozumieć artykuły i opracowania związane
ze współczesnymi problemami, w których autorzy
przedstawiają określone stanowiska i wyrażają
określone poglądy

EST_K2_U06

projekt, prezentacja

U4

potraﬁ przedstawić swoją opinię na dany temat, brać
udział w różnego rodzaju dyskusjach prowadzonych
w języku polskim i związanych z językiem, kulturą,
sztuką i historią Polski, umiejętnie dobierając
argumenty, prezentując własne stanowisko, zadając
pytania

EST_K2_U06

projekt, esej, prezentacja

U5

zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę stałego ich rozwijania i wie, jak to robić.
Potraﬁ pracować w grupie.

EST_K2_U05

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnie organizuje swoją pracę i ustala
obowiązki, potraﬁ krytycznie ocenić stopień jej
zaawansowania i jakość wykonania

EST_K2_K04

projekt, esej, prezentacja

K2

ma świadomość znaczenia wspólnotowego dziedzictwa
kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych EST_K2_K02
zjawisk społecznych, komunikacyjnych i kulturalnych

projekt, esej, prezentacja

K3

podejmowania działań, których celem jest promocja
Polski, jej kultury i osiągnięć oraz języka polskiego
w środowisku międzykulturowym;

projekt

EST_K2_K01

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie eseju

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie projektu

20

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.

Współczesny kalendarz polski (święta, uroczystości i obyczaje).

W1, W3, U2, U4, U5, K1,
K2, K3

2.

Folklor polski. Regiony etnograﬁczne, kultura, stroje, dialekty. Połączone z
wyjściem do Muzeum Etnograﬁcznego i wystawą Szopek Krakowskich, może też z
Muzeum w Bronowicach

W1, W2, U2, U4, K1, K2

3.

Kultura i historia PRL-u. Artyści o codzienności PRL. Polska Rzeczpospolita Ludowa

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

4.

Kino i ﬁlm. Słownictwo. Co warto zobaczyć – klasyczne i współczesne kino polskie.
(Krzysztof Kieślowski / Wojciech Smarzowski/ Komasa ) Rozmowa o ﬁlmie Kler w
reż. Wojciecha Smarzowskiego

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

5.

Ida. Rozmowa o ﬁlmie. Recenzja ﬁlmu. (relacje polsko - żydowskie/komunizm)

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

6.

Literacki Kraków. Sławomir Mrożek, Czesław Miłosz i Wisława
Szymborska.Biograﬁe i twórczość.

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

7.

Spacer po Krakowie Stanisława Wyspiańskiego. (pisarz, poeta, malarz, scenograf,
architekt)

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

8.

Sztuka polska od średniowiecza do współczesności( Zdzisław Beksiński) . Opis
obrazu. Muzea w Krakowie.

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

9.

Malarstwo historyczne XIX wieku - Jan Matejko.

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

10.

Czego można nauczyć się od Daniela z ﬁlmu "Boże ciało"? Charakterystyka
postaci.

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

11.

Modernizm w Krakowie. Witraże Wyspiańskiego i Mehoﬀera.

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

12.

Poezja śpiewana w "Piwnicy pod Baranami". Piotr Skrzynecki - dlaczego jest
postacią ważną w mieście?

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

Sylabusy
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13.

Malarstwo współczesne - od Wróblewskiego po Fangora .Jak zmienia się historia
Polski?

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

14.

"Słoń" Sławomira Mrożka - co mówi o czasach PRL-u?

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

15.

Czy Stanisław Lem pisał dla dzieci? Czym są "Bajki robotów"?

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

16.

Andrzej Wajda – kadry z Krakowa w jego ﬁlmach. Co to jest "Manghha"?

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, prezentacja na temat
wybranego zagadnienia dotyczącego kultury polskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dla studentów ze znajomością języka polskiego na poziomie B1 i wyżej

Sylabusy
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Anthropology of Heritage and Memory in Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and Eastern European Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚS.2F0.6053b868c500a.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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 22, konwersatorium: 8

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- Absolwent zna i rozumie najistotniejsze dylematy
współczesnej cywilizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów współczesnej Europy przede wszystkim w odniesieniu do problemów
cywilizacynych, społecznych, politycznych
i ekonomicznych - Absolwent zna i rozumie w stopniu
pogłębionym społeczne, historyczne, ekonomiczne,
ﬁlozoﬁczne i prawne uwarunkowania procesów
zachodzących obecnie na kontynencie europejskim

EST_K2_W05,
EST_K2_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

- Absolwent potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
z dyscyplin właściwych dla kierunku aby formułować,
analizować, prognozować i rozwiązywać problemy
badawcze dotyczące kontynentu europejskiego, także
złożone i nietypowe, dobierając do tego odpowiednie
metody i narzędzia badawcze a także odpowiednie
techniki ICT. - Absolwent potraﬁ we właściwy sposób
dobierać źródła i informacje w celu dokonania
krytycznej oceny, analizy i syntezy a także twórczej
interpretacji wybranych wytworów kultury,
w szczególności kultury europejskiej. - Absolwent
potraﬁ komunikować się na tematy specjalistyczne
oraz prowadzić debatę na tematy związane
z kontynentem europejskim, jego miejscem i rolą
we współczesnej polityce, gospodarce, przy
wykorzystaniu terminologii naukowej właściwej dla
studiów europejskich.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- Absolwent jest gotów do do krytycznej oceny
odbieranych treści i uznaje znaczenie wiedzy i nauki –
właściwych dla kierunku studiów - w rozwiązywaniu
problemów społecznych, politycznych
i ekonomicznych związanych bezpośrednio lub
pośrednio z Europą - w wymiarze międzynarodowym,
regionalnym czy lokalnym. - Absolwent jest gotów
do do myślenia i działania w sposób twórczy
i przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę i umiejętności
nabyte w toku studiów.

EST_K2_K02, EST_K2_K03 esej, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

22

konwersatorium

8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

45

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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Celem kursu jest przedstawienie antropologicznego punktu widzenia na proces
integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem różnych (wschodnich i
zachodnich) interpretacji europejskiej, instytucjonalnej symboliki. Istotnym
elementem kursu będzie zarówno pojęcie mitu i symbolu, jak i pamięci, historii
oraz dziedzictwa. Szczególny nacisk zostanie położony na reﬂeksję nad
strategiami społecznego konstruowania symboli, mitów, dziedzictw etc.
Symbolizacja czasu i przestrzeni Europy zostanie omówiona w kontekście
tożsamości lokalnych, narodowych i ponadnarodowych.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zważywszy na fakt, że kurs łączy wykłady, dyskusje, indywidualne
projekty badawcze, prezentację ustną i esej pisemny, końcowa ocena
obejmie wszystkie poniższe elementy: 1) uczestnictwo w wykładach nie
jest obowiązkowe, ale wysoce zalecane, ponieważ aktywny udział w
zajęciach stanowi 5% oceny końcowej; 2) aktywny udział w seminarium
stanowi 5% oceny końcowej; 3) prezentacja (15-20 minut) na wybrany
temat stanowi do 40% oceny końcowej; 4) praca końcowa (esej) daje 50%
oceny końcowej. Wymagania dotyczące końcowego artykułu: 24 000 do
27 000 znaków (tj. 13 do standardowych 15 stron, czcionka Times New
Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5).
Zważywszy na fakt, że kurs łączy wykłady, dyskusje, indywidualne
projekty badawcze, prezentację ustną i esej pisemny, końcowa ocena
obejmie wszystkie poniższe elementy: 1) uczestnictwo w wykładach nie
jest obowiązkowe, ale wysoce zalecane, ponieważ aktywny udział w
zajęciach stanowi 5% oceny końcowej; 2) aktywny udział w seminarium
stanowi 5% oceny końcowej; 3) prezentacja (15-20 minut) na wybrany
temat stanowi do 40% oceny końcowej; 4) praca końcowa (esej) daje 50%
oceny końcowej. Wymagania dotyczące końcowego artykułu: 24 000 do
27 000 znaków (tj. 13 do standardowych 15 stron, czcionka Times New
Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymogów wstępnych

Sylabusy
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Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and Eastern European Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚS.2F0.6053b90e17bb0.22

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
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z otoczeniem gospodarczym Europy Środkowej i przedstawienie ogólnego
przeglądu przemian gospodarczych, które miały miejsce w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech
w ostatnich dziesięcioleciach. Kurs rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do tematyki gospodarki centralnie
planowanej. Studenci uczą się rozumieć historyczną dynamikę przemian (od gostpodarki centralnie planowanej
do wolnorynkowej), jak również jej różnorodność geograﬁczną.

C2

Druga część kursu poświęcona jest analizie okresu po transformacji. Bada wyzwania stojące przed krajami Europy
Środkowej na drodze do członkostwa w UE. Szczególną uwagę poświęca się analizie wybranych strategii
i głównych zmian gospodarczych i instytucjonalnych, które zostały wprowadzone przed i po przystąpieniu do UE.

C3

Trzecia i ostatnia część kursu poświęcona jest analizie obecnej sytuacji gospodarczej krajów Europy Środkowej
i ich pozycji w Unii Europejskiej. Podczas kursu studenci są zachęcani do omawiania aktualnego środowiska
biznesowego Europy Środkowo-Wschodniej, możliwości wynikających z procesów prywatyzacji i liberalizacji oraz
cech kultury biznesowej w Europie Środkowej.

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

Po pomyślnym ukończeniu kursu student posiada
poszerzoną, uporządkowaną wiedzę na temat teorii
integracji europejskiej i umie zastosować modele
teoretyczne do analizy procesu integracji europejskiej,
w tym integracji subregionalnej.

EST_K2_W01,
EST_K2_W06

projekt, egzamin

W2

Po pomyślnym ukończeniu kursu student posiada
podstawową wiedzę na temat ram i funkcjonowania
wspólnych polityk UE oraz ich wpływu na rolę i pozycję
Unii Europejskiej w systemie stosunków
międzynarodowych.

EST_K2_W03

projekt, egzamin

W3

Po pomyślnym ukończeniu kursu student zna
terminologię związaną z ekonomią i zasadami
funkcjonowania wspólnego rynku.

EST_K2_W03,
EST_K2_W06

projekt, egzamin

W4

Po pomyślnym ukończeniu kursu student posiada
rozszerzoną wiedzę z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych oraz integracji rynków
europejskich.

EST_K2_W03,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

projekt, egzamin

U1

Po pomyślnym ukończeniu kursu student potraﬁ
stosować teorie z różnych dziedzin studiów
europejskich do analizy procesów i wyciągania
trafnych wniosków na temat przyczyn i skutków
badanych zjawisk.

EST_K2_U01

projekt, egzamin

U2

Po pomyślnym ukończeniu kursu student potraﬁ
opisać i zinterpretować procesy integracyjne
w Europie.

EST_K2_U03

projekt, egzamin

U3

Po pomyślnym ukończeniu kursu student jest
świadomy poziomu własnej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę długotrwałego uczenia się
w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego, może
określić kierunki własnego rozwoju zawodowego
i osobistego.

EST_K2_U05

projekt

EST_K2_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Po pomyślnym ukończeniu kursu student może
precyzyjnie określić swoje własne cele, nadając im
różne priorytety.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

e-wykład

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

25

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.

Socjalizm i gospodarka rynkowa: przeszłość i teraźniejszość gospodarek Europy
Środkowej: (1) Wprowadzenie, (2) Podstawy gospodarki rynkowej, (3) Socjalizm i
„gospodarka niedoborów”

W3, W4, U1

2.

Ekonomia transformacji: modele transformacji i wskaźniki ekonomiczne.
Transformacja w Polsce, Czechach (Czechosłowacja) i na Węgrzech

W1, W3, U1

3.

Integracja gospodarcza w Europie w świetle transformacji Europy Środkowej: (1)
Ekonomia integracji europejskiej, (2) Koszty i korzyści członkostwa w UE, (3) Kraje
Europy Środkowej i rozszerzenie UE: analiza ex ante i ex post

W1, W2, W3, W4, U1, U2

4.

Strefa euro: szansa lub zagrożenie dla państw Europy Środkowowschodniej?: (1)
Ekonomia integracji monetarnej, (2) Unia Gospodarcza i Walutowa i państwa
Europy Środkowowschodniej

W1, W2, W3, W4, U1, U2

5.

Europa Środkowowschodnia współcześnie

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Obecność jest
obowiązkowa. Nieobecność na więcej niż 50% zajęć uniemożliwia
uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Każdy student jest zobowiązany do
ukończenia wszystkich (trzech) zajęć e-learningowych. Ocena końcowa
jest oparta na: projekcie grupowym - 50% oceny końcowej (tj. ustna
prezentacja wyników projektu i pisemny raport z projektu) egzaminie
końcowym (pytania testowe i otwarte) - 50% oceny końcowej Aby zaliczyć
kurs, student musi uzyskać ocenę co najmniej dostateczną z projektu i
egzaminu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma szczególnych wymagań wstępnych. Znajomość podstaw makroekonomii i międzynarodowych stosunków
gospodarczych jest pożądana, ale nie jest konieczna.

Sylabusy
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EU Integration and Politics in the Balkans
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and Eastern European Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚS.2F0.5cd5592eb7486.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main aim of the course is to analyse Balkan politics in the European context. During the course, major
aspects of the contemporary political, economic and social developments in South-Eastern Europe will be
discussed. A timeframe will be a period from the dissolution of Yugoslavia to present times, with a special
emphasis on European integration of the region. Countries of South-Eastern Europe will be discussed as a case
study and in the comparative perspective, including current politics, economy and society as well as the way to
the European Union, foreign policy and security in the region. EU accession negotiations of Bulgaria, Romania
and Croatia will be compared with the “Bing bang” enlargement of 2004, but also with the current candidate
countries from the region.

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

students will be able to understand the major aspects
of the contemporary political, economic and social
developments in South-Eastern Europe

EST_K2_W01

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

Students will gather knowledge both on historical
developments and on current events in South Eastern
Europe in the comparative perspective.

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

the student will have the ability to analyse and assess
and also talk and write about the particular problems
including current politics, economy and society as well
as the Balkan states’ way to the European Union,
foreign policy and security in the region.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

student will not only broaden students’ knowledge of
the Balkan region but will also train their critical
thinking and analytical skills based on case studies in
a comparative perspective.

EST_K2_U03,
EST_K2_U04

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

EU enlargement and the Balkans: Strategic interests, values and Europeanisation,
Enlargement Policy and Eﬀectiveness of EU Conditionality in the Balkans, 2004 EU
enlargement (Slovenia), 2007 EU enlargement (Bulgaria), 2013 EU enlargement
(Croatia), Current EU candidate countries (Serbia, Montenegro), Current EU
candidate countries (Macedonia, Albania), Turkey-EU relations, Potential
candidate countries (Bosnia and Hercegovina and Kosovo), EU integration and
party politics in the Balkans

W1, W2, U1, U2

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja, obecność, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
XX century history of Europe

Sylabusy
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Europe as a Normative Power: Central European Perspectives
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and Eastern European Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚS.2F0.5cd5593219bd5.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem seminarium jest analiza głównych koncepcji międzynarodowej roli UE jako potęgi normatywnej na tle
empirycznej analizy studiów przypadku

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 pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla
studiów europejskich, stosowaną terminologię oraz
metodologię badań a także metody analizy
i interpretacji wytworów kultury w kontekście przede
wszystkim europejskim

EST_K2_W02,
EST_K2_W03

esej

EST_K2_U03,
EST_K2_U04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się systemami normatywnymi przy
rozwiązywaniu wybranych problemów dotyczących
Europy w zakresie dyscyplin nauki właściwych dla
studiów europejskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do krytycznej oceny odbieranych treści i uznaje
znaczenie wiedzy i nauki – właściwych dla kierunku
studiów - w rozwiązywaniu problemów społecznych,
politycznych i ekonomicznych związanych
bezpośrednio lub pośrednio z Europą - w wymiarze
międzynarodowym, regionalnym czy lokalnym

EST_K2_K02, EST_K2_K03 esej

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

25

przeprowadzenie badań literaturowych

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

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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Normative power Europe. Understanding the concept.
Europe as empire in the late-Westphalian world
Venus and Mars facing common challenges. EU-U.S. relations after 9/11 in
Central-Eastern European perspective
EU-Russia relations in light annexation of Crimea and war on ISIS. Central
European perspective
Normative power Europe and rising powers in a multipolar world
EU normative diplomacy and awakening of democracy in the Arab world.
International security architecture in Europe. EU and NATO: how much
interlocking, how much inter-blocking.
EU security policy in the mission. Facing security challenges within and out of
area.
Democracy building and EU Neighbourhood Policy – normative perspective on the
EU Eastern Neighbourhood
Normative power Europe in crisis of credibility: tackling the refugee crisis

1.

W1, U1, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci będą oceniani pod względem zaangażowania w dyskusję klasową
(1/3 oceny końcowej), prezentacje ustne (1/3 oceny końcowej) i pracę
końcową (1/3 oceny końcowej). Esej zaliczeniowy powinien odnosić się do
jednego z omawianych problemów. Długość ostatniego eseju powinna
wynosić c.a. 7 standardowych stron

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość głównych teorii i historii integracji europejskiej

Sylabusy
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Gender, Democracy and Citizenship in CEE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and Eastern European Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚS.2F0.5cd55931e5b00.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course covers a broad range of issues related to the concepts of gender, citizenship and democracy in the
context of the countries of Central and Eastern Europe. Contemporary processes will be presented in the scope of
historical development, with particular attention given to the construction of gender under the socialist regimes,
democratic transformation, Europeanization and globalization.

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

Students will be familiar with various notions of
political philosophy: ideological currents and political
doctrines, as well as their dependencies on one
another

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2

Student will gain deepened knowledge about the
terminology used when speaking of democratic and
non-democratic governments and their relation to
gender issues.

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W3

Student will know the main approaches in gender
studies

EST_K2_W02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W4

Student will understand how post-socialist
transformations as well as Europeanisation processes
impacted gender relations in Central and Eastern
European countries.

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U1

Student will have an ability to search, gather and
interpret data and information based on relevant
sources; has the ability to evaluate the importance of
sources.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U04,
EST_K2_U05,
EST_K2_U06

prezentacja

U2

Student will have the ability to read with
comprehension and critically analyse texts pertinent
to gender studies and have the ability to compare
them to texts presenting diﬀerent views on the
subject, confront them and draw his or her own
conclusions.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U04,
EST_K2_U05,
EST_K2_U06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Student will have the ability to write independent and
creative essays in based on a suitable selection of
sources and methodological workshops.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U04,
EST_K2_U05,
EST_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

Student will be able to prepare presentations and
communicate information, ideas, problems and
solutions individually or in a group.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U04,
EST_K2_U05,
EST_K2_U06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Students is ready to think critically about social
reality.

EST_K2_K01,
prezentacja, egzamin
EST_K2_K02,
pisemny / ustny
EST_K2_K03, EST_K2_K04

K2

Student is able to communicate his opinions to the
wider audience.

EST_K2_K01,
EST_K2_K02,
prezentacja
EST_K2_K03, EST_K2_K04

K3

Student is able to work in team and meet the
deadlines.

EST_K2_K03, EST_K2_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Feminism, democracy and citizenship: contemporary perspectives

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

2.

Gender and socialist regimes

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

3.

Gendering post-socialist transformations in Central and Eastern Europe

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

4.

Gender and nation in Central and Eastern Europe

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

5.

Sexual and intimate citizenship in Central and Eastern Europe

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

6.

EU and Gender mainstreaming in Central Eastern Europe

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

7.

A war on gender? Gender backlash? Cultural war? – recent developments in
Central and Eastern Europe

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja, egzamin pisemny / ustny

Attendance is obligatory, every student needs to
prepare and deliver a presentation and pass the exam.
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Internship
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and Eastern European Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚS.2F0.5cd5592f95b53.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 150

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

kształcenie umiejętności pracy w zespole

C2

doskonalenie umiejętności interpersonalnych

C3

wykształcenie umiejętności zastosowania zdobywanej wiedzy w praktyce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Absolwent potraﬁ samodzielnie planować własne
uczenie się i doskonalenie przez całe życie,
ukierunkowywać innych w tym zakresie a także
kierować pracą zespołu.

U1

EST_K2_U05

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Absolwent jest gotów do do myślenia i działania
w sposób twórczy i przedsiębiorczy wykorzystując
wiedzę i umiejętności nabyte w toku studiów
EST_K2_K03, EST_K2_K04 raport
Absolwent jest gotów do do przestrzegania zasad etyki
zawodowej, rozwijania swego dorobku i pełnienia ról
związanych z zawodem w sposób odpowiedzialny

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Forma aktywności studenta
praktyki

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyka zawodowa w instytucji publicznej lub niepublicznej, zakończona
złożeniem raportu z praktyk.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Praktyka zawodowa
Rodzaj zajęć
praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie raportu z praktyk.

214 / 372

Internship (Research or Professional)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and Eastern European Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚS.2F0.622cee6be2fe5.22

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
15.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 240

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

training of teamwork skills

C2

improving interpersonal skills

C3

developing the ability to apply the acquired knowledge in practice

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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The graduate can plan their own learning and
improvement throughout their lives, guide others in
this area and manage the work of a team.

U1

EST_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
raport

EST_K2_K03, EST_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
The graduate is ready to think and act in a creative
and entrepreneurial way using the knowledge and
skills acquired during the studies. The graduate is
ready to follow the rules of professional ethics,
develop his achievements and fulﬁll roles related to
the profession in a responsible way.

K1

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

Forma aktywności studenta
praktyki

240

przygotowanie raportu

40

analiza wymagań

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
380

ECTS
15.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
240

ECTS
9.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
240

ECTS
9.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Internship in public or non-public institution completed upon submitting internship
report.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Internship
Rodzaj zajęć
praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Submission of an internship report.
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Meaning and Value of Democracy from a Philosophical Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and Eastern European Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚS.2F0.5cd5592c67ad9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem kursu jest przedstawienie zróżnicowanego charakteru ﬁlozoﬁcznej reﬂeksji nad demokracją.

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 w pogłębionym stopniu teorie
ﬁlozoﬁczne dotyczące demokracji, stosowaną w nich
terminologię oraz metody analizy i interpretacji
tekstów teoretycznych w odnośnej dziedzinie.

EST_K2_W02

esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny,
analizy i syntezy a także twórczej interpretacji zjawisk
związanych z demokracją, zarówno w perspektywie
historycznej, jak i aktualnej.

EST_K2_U02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści i uznaje znaczenie wiedzy i nauki
w rozwiązywaniu problemów społecznych
EST_K2_K02
i politycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio
z kondycją demokracji zarówno w Europie, jak
i na świecie.

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie eseju

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

40

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

15

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.

Wykład 01: Pojęcie demokracji
Zajęcia mają charakter wprowadzający. Ich kluczowych celem jest omówienie
głównych pojęć, będących ściśle powiązanych z zagadnieniem demokracji.

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Wykład 02: Subiektywne i obiektywne znaczenie demokracji
Celem zajęć jest omówienie obiektywnych (instytucjonalnych) i subiektywnych
(behawioralnych) aspektów porządku demokratycznego. Te ostatnie zostają
przedyskutowane w związku z omawianiem kategorii obywatela krytycznego.

3.

Wykład 03: Teoria umowy społecznej
Przedmiotem zajęć są różne aspekty teoretyczne teorii umowy społecznej. W
W1, U1, K1
trakcie analiz wyłania się cały szereg doniosłych politycznie kategorii, na przykład:
stan natury, stan wojny, rząd obywatelski, nieposłuszeństwo obywatelskie.

4.

Wykład 04: Teoria praw człowieka
Zajęcia mają na celu ukazanie ﬁlozoﬁcznych podstaw teorii praw uniwersalnych.
Teoria ta omawiana jest zarówno z perspektywy jej zwolenników (Amartya Sen),
jak i krytyków (Chantal Mouﬀe).

W1, U1, K1

5.

Wykład 05: Dwie tradycje liberalizmu
Tytułowe dwie tradycje liberalizmu odnoszą się do dwóch kluczowych teoretyków,
których koncepcje leżą u podstaw naszego współczesnego rozumienia porządku
liberalnego. Z jednej strony jest to Immanuel Kant (liberalizm rozumu), z drugiej
zaś John Stuart Mill (liberalizm wolności).

W1, U1, K1

6.

Wykład 06: Demokracja deliberatywna
Celem zajęć jest analiza pojęcia deliberacji jako środka mogącego rozwiązać
problem deﬁcytu demokratycznego. Deliberacja traktowana jest jako nieodzowny
element kształtowania opinii politycznych. Kategoria ta dyskutowana jest zarówno
w swojej odsłonie konsensualnej oraz nie-konsensualnej.

W1, U1, K1

7.

Wykład 07: Kryzys demokracji
W trakcie zajęć kilka kluczowych koncepcji wyjaśniających kryzys współczesnej
demokracji jest omawianych. Koncepcje te to: teoria post-demokracji (C. Crouch),
teoria illiberalnej demokracji (F. Zakaria) oraz teoria imitacji (I. Krastev, S.
Holmes).

W1, U1, K1

8.

Wykład 08: Liberalizm i komunitarianizm
Celem zajęć jest naświetlenie współczesnej debaty pomiędzy liberalizmem a
komunitarianizmem. Debata ta jest traktowana jako wewnętrzny spór w łonie
tradycji liberalnej dotyczący takich kluczowych kwestii jak wizja człowieka oraz
społeczeństwa, a także charakter kluczowych celów społecznych i politycznych.

W1, U1, K1

9.

Wykład 09: Polityka tożsamości
Kluczowym zagadnieniem dyskutowanym w trakcie zajęć będzie zjawisko
wielokulturowości oraz związana z nim polityka. Zarysowane zostaną historyczne
źródła współczesnej polityki bazującej na kategorii tożsamości oraz zarysowane
kluczowe problemy i zagrożenia z polityką taką związane.

W1, U1, K1

10.

Wykład 10: Media społecznościowe a demokracja
Tematem zajęć będzie wpływ, jaki na proces polityczny może mieć zastosowanie
nowych narzędzi informatycznych, w tym w pierwszej kolejności mediów
społecznościowych. Wskazane zostaną zarówno zalety z tego wynikające, jak i
zagrożenia. Jednym ze stawianych pytań jest to, czy współczesne demokracje
mogą dzięki nowatorskim rozwiązaniom informatycznym stać się bardziej
„bezpośrednie”.

W1, U1, K1

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Aktywny udział w dyskusji. 2. Przygotowanie
prezentacji na jeden ze wskazanych tematów. 3.
Napisanie eseju. 4. Rozmowa na temat eseju.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak prerekwizytów. Mile widziana podstawowa wiedza z historii ﬁlozoﬁi oraz doświadczenie w lekturze tekstów
ﬁlozoﬁcznych.

Sylabusy
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Polish Language and Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and Eastern European Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚS.2F0.5cd5592f73b25.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, 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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z kulturą polską i normami społecznymi kraju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Studenci zyskują wiedzę na temat polskiej tradycji,
kultury i sztuki.

EST_K2_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student posiada umiejętność wyrażania opinii
na temat kultury i sztuki, obejrzanego spektaklu
teatralnego, ﬁlmu, wystawy.

EST_K2_U02

prezentacja

EST_K2_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ funkcjonować w normach kulturowych
naszego kraju. Zwiększa się jego wiedza na temat
literatury, kultury i sztuki w Polsce.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

1. Barszcz z uszkami i pierogi ruskie. Polska kuchnia i jej smaki.
2. Szlakiem bohemy krakowskiej XIX i XX wieku. Kawiarnia Jama Michalika.
3. Katedra Wawelska - Polska historia królów , świętych i bohaterów.
4. Polskie zwyczaje wielkanocne. Wizyta w muzeum etnograﬁcznym./ lub
prezentacja multimedialna.
5. Legendy Krakowskie. Projekcja ﬁlmów - próby pisarskie.
6. Wizyta w muzeum MOCAK- wystawa czasowa /alternatywny temat w sytuacji
naucznia zdalnego; współczesni polscy twórcy sztuk wizualnych ; Tomasz
Bagiński.
7. Muzyka pop za żelazną kurtyną ( polska muzyka rockowa lat 70, 80, 90 )
8. Czy już to widziałeś? Piękno malarstwa polskiego XIX wieku.
9. Collegium maius - najstarszy uniwersytet w Polsce i jego historia.
10. Całuję rączki - polski savoir vivre.
11. Biogram po polsku. Redagowanie i zapis dat w języku polskim.
12. Nie tylko dla dzieci. Komiks polski od lat 30 do dziś. Wycieczka.
13. Polscy nobliści: Miłosz i Szymborska, Tokarczuk.
14. Spektakl teatralny uzależniony od repertuaru teatru KTO./lub alternatywnt
temat związany z historią teatru w Polsce.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, wykład
konwersatoryjny, metody e-learningowe, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach ( obecność), quizy, aktywność na zajęciach, zadania
domowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany studentom posługującym się językiem polskim na poziomie A1/A2 zainteresowanym poszerzeniem wiedzy
z zakresu kultury i języka polskiego.

Sylabusy
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Practical Aspects of Polish Language and Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and Eastern European Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚS.2F0.6053f0b4ec0a0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

poszerzanie wiedzy z zakresu polskiej kultury (dokonania ludzi, elementy historii Polski)

C2

zaznajomienie się z sylwetkami polskich malarzy, rzeźbiarzy, poetów, dramaturgów, reżyserów

C3

poszerzanie informacji na temat współczesnych wydarzeń kulturalnych z zakresu ﬁlmu, teatru, sztuk
plastycznych

C4

powiązanie nabytej wiedzy o kulturze polskiej z ważnymi zabytkami i obiektami muzealnymi w Krakowie

C5

uświadomienie słuchaczom podstawowych zjawisk kulturalnych i społecznych we współczesnej Polsce

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

ma podstawową wiedzę o współczesnej kulturze
i literaturze polskiej, w tym także na temat zjawisk
związanych z wielokulturowością

EST_K2_W01,
EST_K2_W05

projekt, esej, prezentacja

W2

student zna zasady podsystemów języka polskiego
i potraﬁ wykorzystać je w dyskusjach dotyczących
kultury polskiej ze szczególnym ukierunkowaniem
na kino, malarstwo polskie, literaturę polską
i elementy współczesnej historii Polski

EST_K2_W01

projekt, esej, prezentacja

W3

wybrane fakty związane ze współczesną historią
Polski, jej kulturą i sztuką oraz społeczeństwem
polskim i potraﬁ dostrzegać zależności pomiędzy nimi;

EST_K2_W01,
EST_K2_W06

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zredagować pisemnie recenzję, opis obrazu, tekst
argumentacyjny na różne tematy

EST_K2_U01

esej

U2

tworzyć indywidualne bądź realizowane w grupie
wypowiedzi ustne i pisemne na tematy poruszane
w czasie zajęć, dostosowując do ich charakteru
odpowiednie środki stylistyczne i sposoby organizacji
tekstu.

EST_K2_U06

projekt, esej, prezentacja

U3

zrozumieć artykuły i opracowania związane
ze współczesnymi problemami, w których autorzy
przedstawiają określone stanowiska i wyrażają
określone poglądy

EST_K2_U06

projekt, esej, prezentacja

U4

potraﬁ przedstawić swoją opinię na dany temat, brać
udział w różnego rodzaju dyskusjach prowadzonych
w języku polskim i związanych z językiem, kulturą,
sztuką i historią Polski, umiejętnie dobierając
argumenty, prezentując własne stanowisko, zadając
pytania

EST_K2_U06

projekt, esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę stałego ich rozwijania i wie, jak to robić

EST_K2_K04

projekt, esej, prezentacja

K2

samodzielnie organizuje swoją pracę i ustala
obowiązki, potraﬁ krytycznie ocenić stopień jej
zaawansowania i jakość wykonania

EST_K2_K04

projekt, esej, prezentacja

K3

ma świadomość znaczenia wspólnotowego dziedzictwa
kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych EST_K2_K02, EST_K2_K04 projekt, esej, prezentacja
zjawisk społecznych, komunikacyjnych i kulturalnych

K4

podejmowania działań, których celem jest promocja
Polski, jej kultury i osiągnięć oraz języka polskiego
w środowisku międzykulturowym;

EST_K2_K01

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

10

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

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.

Współczesny kalendarz polski (święta, uroczystości i obyczaje).

W1, W3, U2, U4, K1, K2,
K3, K4

2.

Folklor polski. Regiony etnograﬁczne, kultura, stroje, dialekty. Połączone z
wyjściem do Muzeum Etnograﬁcznego i wystawą Szopek Krakowskich, może też z
Muzeum w Bronowicach

W1, W2, W3, U2, U4, K1,
K2, K3, K4

3.

Kultura i historia PRL-u. Artyści o codzienności PRL. Polska Rzeczpospolita Ludowa

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

4.

Kino i ﬁlm. Słownictwo. Co warto zobaczyć – klasyczne i współczesne kino polskie.
(Krzysztof Kieślowski / Wojciech Smarzowski/ Komasa ) Rozmowa o ﬁlmie Kler w
reż. Wojciecha Smarzowskiego

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

5.

Ida. Rozmowa o ﬁlmie. Recenzja ﬁlmu. (relacje polsko - żydowskie/komunizm)

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

6.

Literacki Kraków. Sławomir Mrożek, Czesław Miłosz i Wisława
Szymborska.Biograﬁe i twórczość.

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

7.

Spacer (wirtualny) po Krakowie Stanisława Wyspiańskiego. (pisarz, poeta, malarz,
scenograf, architekt)

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

8.

Sztuka polska od średniowiecza do współczesności( Zdzisław Beksiński) . Opis
obrazu. Muzea w Krakowie.

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

9.

Malarstwo historyczne XIX wieku - Jan Matejko.

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

10.

Czego można nauczyć się od Daniela z ﬁlmu "Boże ciało"? Charakterystyka
postaci.

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

11.

Modernizm w Krakowie. Witraże Wyspiańskiego i Mehoﬀera.

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

12.

Poezja śpiewana w "Piwnicy pod Baranami". Piotr Skrzynecki - dlaczego jest
postacią ważną w mieście?

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

13.

Malarstwo współczesne - od Wróblewskiego po Fangora .Jak zmienia się historia
Polski?

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

Sylabusy
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14.

"Słoń" Sławomira Mrożka - co mówi o czasach PRL-u?

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

15.

Czy Stanisław Lem pisał dla dzieci? Czym są "Bajki robotów"?

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

16.

Andrzej Wajda – kadry z Krakowa w jego ﬁlmach. Co to jest "Manghha"?

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konwersatorium
językowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i wykonywanie
projekt, esej, prezentacja zadań, prezentacja na temat wybranego zagadnienia dotyczącego
kultury polskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dla studentów ze znajomością języka polskiego na poziomie B1 i wyżej

Sylabusy
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Religion, Diversity and Toleration in Central and Eastern Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and Eastern European Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚS.2F0.1559825044.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu omówienie złożonych problemów różnorodności i tolerancji religijnej w Europie Środkowej
i Wschodniej z częstym wykorzystywaniem bieżących wiadomości jako materiału do analizy.

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 odpowiednią wiedzę na temat bogatego
dziedzictwa religijnego Europy Środkowej
i Wschodniej, a także instytucji działających obecnie
w tej dziedzinie. Student rozumie złożony wpływ religii
na obecne społeczeństwo, kulturę i stosunki
międzynarodowe.

EST_K2_W05

egzamin ustny, esej,
prezentacja

Student stosuje krytyczną analizę i syntezę nowych
złożonych pomysłów w kontekście szybko
rozwijającego się krajobrazu religijnego i wpływu religii EST_K2_U02
na inne obszary działalności, takie jak dyplomacja czy
polityka migracyjna.

egzamin ustny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student reﬂeksyjnie i krytycznie czyta artykuły
dziennikarskie na temat bieżących wydarzeń w religii.
Student porównuje wiele relacji z tych samych zdarzeń
EST_K2_K02
i analizuje stronniczość dziennikarską. Student potraﬁ
formułować niezależne opinie na temat bieżących
wydarzeń.

egzamin ustny,
prezentacja

K2

Student rozumie i wykorzystuje odpowiednie ramy
teoretyczne dotyczące różnych religii Europy
Środkowej i Wschodniej, praw religijnych w regionie
i różnych modeli tolerancji religijnej, które można tutaj
znaleźć. Student rozwija swoją osobistą świadomość
religijnych praw i wolności i rozważa ich własną rolę
w ochronie religijnej różnorodności i tolerancji.
Ponadto uczeń powinien rozważyć granice tolerancji.

egzamin ustny, esej,
prezentacja

EST_K2_K01

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

67

przygotowanie referatu

37

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
149

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs bada charakterystyczne cechy religii w Europie Środkowej i Wschodniej, ze
szczególnym uwzględnieniem najnowszych wydarzeń: od nowej Europy na
początku lat 90tych do codziennych wydarzeń bieżących, które mają miejsce w
trakcie semestru.
Tłumiona i prześladowana w komunistycznej przeszłości religia teraz otwarcie
W1, U1, K1, K2
powróciła na scenę społeczną, do życia publicznego i dyskusji w środkach
masowego przekazu. Jakie są drogi religijnej transformacji? Jakie znaczenie, jeśli w
ogóle, ma religia dla współczesnego życia społecznego? Czy pod tym względem
Europa Środkowa i Wschodnia jest zupełnie inna niż Zachód? Czy religia i
instytucje religijne odgrywają jakąkolwiek rolę w wizjach Unii Europejskiej dla tego
regionu?

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena udziału w dyskusji, pozytywny wynik pracy
semestralnej, pozytywny wynik egzaminu ustnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ten kurs nie wymaga wcześniejszego studiowania religii ani nie wymaga umiejętności językowych innych niż angielski. To
seminarium przeznaczone dla studentów studiów magisterskie albo wyższy (Europeistyka SUM, Visegrad MA, CES MA itp.).
Studenci spoza tych programów, którzy chcieliby wziąć udział w tym seminarium, powinni ukończyć licencjat / studia
pierwszego stopnia. Porozmawiaj bezpośrednio z instruktorem, jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące swojego
statusu. Seminarium zakłada, że uczeń ma umiejętności w zakresie języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym
(dotyczy to zwłaszcza literatura i pracy semestralnej). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Security and Democracy in Europe after 1989. A Central European
Experience
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and Eastern European Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚS.2F0.1559716850.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem tego seminarium jest omówienie aktualnego stanu zarówno naukowej debaty, jak i kształtowania polityki
dotyczącej związku między bezpieczeństwem a demokracją jako głównego dylematu głębokich przemian
politycznych w Europie po 1989 r. Dokładniej rzecz ujmując, przeprowadzimy głęboką analizę polityki
bezpieczeństwa UE i jej państw członkowskich, konsekwencjami implozji Związku Radzieckiego, wojny domowej
w byłej Jugosławii, arabskiej wiosny 2011 r., aneksji Krymu, wzrostu ekstremizmu i populizmu w Europie
po ostatniej fali ataków terrorystycznych po Paryżu w listopadzie 13. atak i bieżący kryzys migracyjny.

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 najistotniejsze dylematy współczesnej
cywilizacji, ze szczególnym uwzględnieniem
problemów współczesnej Europy - przede wszystkim
w odniesieniu do problemów cywilizacyjnych,
społecznych, politycznych i ekonomicznych

EST_K2_W01

egzamin pisemny

EST_K2_U03

egzamin pisemny

EST_K2_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student potraﬁ komunikować się na tematy
specjalistyczne oraz prowadzić debatę na tematy
związane z kontynentem europejskim, jego miejscem
i rolą we współczesnej polityce, gospodarce, przy
wykorzystaniu terminologii naukowej właściwej dla
studiów europejskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest zdolny do krytycznej oceny odbieranych
treści i uznaje znaczenie wiedzy i nauki – właściwych
dla kierunku studiów - w rozwiązywaniu problemów
społecznych, politycznych i ekonomicznych
związanych bezpośrednio lub pośrednio z Europą w wymiarze międzynarodowym, regionalnym czy
lokalnym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

60

przygotowanie do zajęć

40

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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Moving from inter-state into inner-state security studies paradigm in the post-Cold
War Europe or why do security studies require further sociologisation?
Democratic legitimation of the war on terror. Venus vs. Mars discourse. How much
change, how much continuity?
Democracy-Migration-Security nexus. The Case of Central Europe.
Democratic legitimation of the new counter-terrorism policy in the EU. The case of
risk assessment-based policy-making in the EU member states' counter-terrorism
law
Paris, 13 November 2015 and its aftermath as European 9/11? Security democracy nexus in the EU counter-terrorism policy
Analogical reasoning and the fear of the other. Securitising the migration crisis
debate in Central Europe
Democratic rule of law vs. security ﬁrst debate. Democratic backsliding in Central
Europe
Security and democracy in the EU and the Visegrad Group migration crisis policy.
Understanding divides
Security-democracy nexus in light of the Russia’s propaganda warfare after
annexation of Crimea

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
term paper

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość głównych koncepcji bezpieczeństwa międzynarodowego i teorii demokracji

Sylabusy
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EU Integration and Politics in the Balkans
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and East European, Russian and Eurasian
Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚRES.2F0.5cd5592eb7486.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main aim of the course is to analyse Balkan politics in the European context. During the course, major
aspects of the contemporary political, economic and social developments in South-Eastern Europe will be
discussed. A timeframe will be a period from the dissolution of Yugoslavia to present times, with a special
emphasis on European integration of the region. Countries of South-Eastern Europe will be discussed as a case
study and in the comparative perspective, including current politics, economy and society as well as the way to
the European Union, foreign policy and security in the region. EU accession negotiations of Bulgaria, Romania
and Croatia will be compared with the “Bing bang” enlargement of 2004, but also with the current candidate
countries from the region.

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

students will be able to understand the major aspects
of the contemporary political, economic and social
developments in South-Eastern Europe

EST_K2_W01

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

Students will gather knowledge both on historical
developments and on current events in South Eastern
Europe in the comparative perspective.

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

the student will have the ability to analyse and assess
and also talk and write about the particular problems
including current politics, economy and society as well
as the Balkan states’ way to the European Union,
foreign policy and security in the region.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

student will not only broaden students’ knowledge of
the Balkan region but will also train their critical
thinking and analytical skills based on case studies in
a comparative perspective.

EST_K2_U03,
EST_K2_U04

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

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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EU enlargement and the Balkans: Strategic interests, values and Europeanisation,
Enlargement Policy and Eﬀectiveness of EU Conditionality in the Balkans, 2004 EU
enlargement (Slovenia), 2007 EU enlargement (Bulgaria), 2013 EU enlargement
(Croatia), Current EU candidate countries (Serbia, Montenegro), Current EU
candidate countries (Macedonia, Albania), Turkey-EU relations, Potential
candidate countries (Bosnia and Hercegovina and Kosovo), EU integration and
party politics in the Balkans

1.

W1, W2, U1, U2

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja, egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
The main aim of the course is to analyse Balkan politics in the European context. During the course, major aspects of the
contemporary political, economic and social developments in South-Eastern Europe will be discussed. A timeframe will be a
period from the dissolution of Yugoslavia to present times, with a special emphasis on European integration of the region.
Countries of South-Eastern Europe will be discussed as a case study and in the comparative perspective, including current
politics, economy and society as well as the way to the European Union, foreign policy and security in the region. EU
accession negotiations of Bulgaria, Romania and Croatia will be compared with the “Bing bang” enlargement of 2004, but
also with the current candidate countries from the region.

Sylabusy

236 / 372

Economy of Central Europe: from Transition to EU Membership
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Europeanisation and Governance in Central and
Eastern Europe

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTErpEŚS.2F0.6053b90e17bb0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse
Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z otoczeniem gospodarczym Europy Środkowej i przedstawienie ogólnego
przeglądu przemian gospodarczych, które miały miejsce w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech
w ostatnich dziesięcioleciach. Kurs rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do tematyki gospodarki centralnie
planowanej. Studenci uczą się rozumieć historyczną dynamikę przemian (od gostpodarki centralnie planowanej
do wolnorynkowej), jak również jej różnorodność geograﬁczną.

C2

Druga część kursu poświęcona jest analizie okresu po transformacji. Bada wyzwania stojące przed krajami Europy
Środkowej na drodze do członkostwa w UE. Szczególną uwagę poświęca się analizie wybranych strategii
i głównych zmian gospodarczych i instytucjonalnych, które zostały wprowadzone przed i po przystąpieniu do UE.

C3

Trzecia i ostatnia część kursu poświęcona jest analizie obecnej sytuacji gospodarczej krajów Europy Środkowej
i ich pozycji w Unii Europejskiej. Podczas kursu studenci są zachęcani do omawiania aktualnego środowiska
biznesowego Europy Środkowo-Wschodniej, możliwości wynikających z procesów prywatyzacji i liberalizacji oraz
cech kultury biznesowej w Europie Środkowej.

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

Po pomyślnym ukończeniu kursu student posiada
poszerzoną, uporządkowaną wiedzę na temat teorii
integracji europejskiej i umie zastosować modele
teoretyczne do analizy procesu integracji europejskiej,
w tym integracji subregionalnej.

EST_K2_W01,
EST_K2_W06

projekt, egzamin

W2

Po pomyślnym ukończeniu kursu student posiada
podstawową wiedzę na temat ram i funkcjonowania
wspólnych polityk UE oraz ich wpływu na rolę i pozycję
Unii Europejskiej w systemie stosunków
międzynarodowych.

EST_K2_W03

projekt, egzamin

W3

Po pomyślnym ukończeniu kursu student zna
terminologię związaną z ekonomią i zasadami
funkcjonowania wspólnego rynku.

EST_K2_W03,
EST_K2_W06

projekt, egzamin

W4

Po pomyślnym ukończeniu kursu student posiada
rozszerzoną wiedzę z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych oraz integracji rynków
europejskich.

EST_K2_W03,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

projekt, egzamin

U1

Po pomyślnym ukończeniu kursu student potraﬁ
stosować teorie z różnych dziedzin studiów
europejskich do analizy procesów i wyciągania
trafnych wniosków na temat przyczyn i skutków
badanych zjawisk.

EST_K2_U01

projekt, egzamin

U2

Po pomyślnym ukończeniu kursu student potraﬁ
opisać i zinterpretować procesy integracyjne
w Europie.

EST_K2_U03

projekt, egzamin

U3

Po pomyślnym ukończeniu kursu student jest
świadomy poziomu własnej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę długotrwałego uczenia się
w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego, może
określić kierunki własnego rozwoju zawodowego
i osobistego.

EST_K2_U05

projekt

EST_K2_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Po pomyślnym ukończeniu kursu student może
precyzyjnie określić swoje własne cele, nadając im
różne priorytety.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

e-wykład

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

25

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.

Socjalizm i gospodarka rynkowa: przeszłość i teraźniejszość gospodarek Europy
Środkowej: (1) Wprowadzenie, (2) Podstawy gospodarki rynkowej, (3) Socjalizm i
„gospodarka niedoborów”

W3, W4, U1

2.

Ekonomia transformacji: modele transformacji i wskaźniki ekonomiczne.
Transformacja w Polsce, Czechach (Czechosłowacja) i na Węgrzech

W1, W3, U1

3.

Integracja gospodarcza w Europie w świetle transformacji Europy Środkowej: (1)
Ekonomia integracji europejskiej, (2) Koszty i korzyści członkostwa w UE, (3) Kraje
Europy Środkowej i rozszerzenie UE: analiza ex ante i ex post

W1, W2, W3, W4, U1, U2

4.

Strefa euro: szansa lub zagrożenie dla państw Europy Środkowowschodniej?: (1)
Ekonomia integracji monetarnej, (2) Unia Gospodarcza i Walutowa i państwa
Europy Środkowowschodniej

W1, W2, W3, W4, U1, U2

5.

Europa Środkowowschodnia współcześnie

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Obecność jest
obowiązkowa. Nieobecność na więcej niż 50% zajęć uniemożliwia
uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Każdy student jest zobowiązany do
ukończenia wszystkich (trzech) zajęć e-learningowych. Ocena końcowa
jest oparta na: projekcie grupowym - 50% oceny końcowej (tj. ustna
prezentacja wyników projektu i pisemny raport z projektu) egzaminie
końcowym (pytania testowe i otwarte) - 50% oceny końcowej Aby zaliczyć
kurs, student musi uzyskać ocenę co najmniej dostateczną z projektu i
egzaminu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma szczególnych wymagań wstępnych. Znajomość podstaw makroekonomii i międzynarodowych stosunków
gospodarczych jest pożądana, ale nie jest konieczna.

Sylabusy
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Citizenship, Mobility and Multiculturalism in Europe: From Concepts to
Practices
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Euroculture

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTES.210.60538b5104bd6.22

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 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
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

The course aims to familiarise students with the interlinking concepts and practices of citizenship, migration and
multiculturalism in contemporary Europe. They are given the tools to understand, reﬂect on and analyse the
concepts, theories and academic research in this interdisciplinary ﬁeld, and formulate their own critical views and
interpretations of these phenomena.

G2

The course aims to provide students with the necessary tools to identify, interpret and critically analyse policies
and political discourses related to EU-level migration and integration policy frameworks as well as selected
national case studies.

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 w stopniu pogłębionym fakty,
zjawiska, i zależności związane z współczesnymi
migracjami oraz sposób, w jaki kształtują prawa,
polityki imigracji oraz integracji w poszczególnych
państwach europejskich jak i na poziomie UE.

EST_K2_W01

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie
naukowe właściwe dla studiów migracyjnych oraz dla
badań nad obywatelstwem i pojęcie narodu, i zna
stosowaną terminologię oraz metodologię badań
a także metody analizy i interpretacji w tych
dziedzinach.

EST_K2_W02

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie najistotniejsze dylematy
współczesnego państwa narodowego, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów migracji i integracji
we współczesnej Europie.

EST_K2_W05

projekt, prezentacja

EST_K2_U01

projekt, prezentacja

EST_K2_K02

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
na temat narodu, obywatelstwa oraz procesów
migracyjnych aby formułować i analizować problemy
badawcze dotyczące kontynentu europejskiego,
dobierając do tego odpowiednie metody i narzędzia
badawcze.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do do krytycznej oceny
odbieranych treści i jest gotów do dyskursu oraz próby
rozwiązywania problemów społecznych i politycznych
związanych z zagadnieniem procesów migracyjnych
w Europie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do ćwiczeń

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

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. Pojęcie obywatelstwa - różne modele, perspektywy teoretyczne i związek z
prawami, statusem i tożsamością.

W2

2.

2. Współczesna konstrukcja tożsamości narodowej w stosunku do cudzoziemca:
perspektywy odgórne i oddolne. Proces budowania narodu w odniesieniu do
Innego. Wielokulturowość w perspektywie narodu (porównanie wschód-zachód).

W2, W3

3.

3. Przegląd teori migracji. Ludzie w ruchu: socjologiczna perspektywa migracji
ludzi. Migracja a mobilność: międzynarodowe sieci, transnarodowość i ci, którzy
pozostają w miejscu.

W1, W2

4.

4. Zjawisko uchodzctwa: teorie, przyczyny i skutki polityczno-społeczne w
kontekscie Europy. Dyskursy, zmiany społeczne, tożsamość narodowa po kryzysie
uchodzczym.

W1, W3, K1

5.

5. Migracja wewnątrzunijna: przyczyny i konsekwencje integracji europejskiej.
Europeizacja polityki migracyjnej i imigracyjnej: od swobody przepływu do
europejskiego nowego Paktu Migracji i Azylu.

W1, W3, K1

6.

6. Teorie integracji społecznej: multikulturalizm i jej dylamaty, interkulturalizm i
jej potencjał i ograniczenia, zwrot ku asymilacji.

W2

7.

7. Polityki integracyjne: krytyczny przegląd oraz analiza narodowych oraz
Unijnych polityk.

U1, K1

8.

8. Kryzys integracji, przeciwdziałanie imigracji. Populizm kontra kosmopolitanizm.

W1

9.

9. Miasta, lokalna integracja i nowe podejścia do zarządzania różnorodnością.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, projekt, prezentacja

Student musi uzyskać pozytywną ocenę z wszystkich
form zaliczania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs jest otwary dla studentów na poziomie magisterskim

Sylabusy
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Academic Skills Workshop
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.210.5cf0e9036e568.22

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu wprowadzenie do dwóch ważnych umiejętności na poziomie magisterskim: pisania tekstów
akademickich i przemawiania / prezentacji. Warsztaty umożliwią studentom rozpoczęcie pracy magisterskiej.

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 potraﬁ kompetentnie posługiwać się
uznanymi międzynarodowo standardami
akademickimi do przypisywania źródeł i właściwego
cytowania. Student rozumie niebezpieczeństwa
plagiatu, fabrykacji i innych naruszeń etyki
akademickiej i własności intelektualnej.

EST_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ formułować pytania badawcze
i konstruować propozycję badawczą, w tym wybór
odpowiednich tematów i metodologii.

EST_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

Student potraﬁ dyskutować i debatować na tematy
akademickie związane ze studiami europejskimi.
Student potraﬁ efektywnie wykorzystywać pomoce
wizualne w prezentacjach.

EST_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Student rozwija pracę zespołową i umiejętności
przywódcze w prezentacjach grupowych. Student
ćwiczy udzielanie i odbieranie konstruktywnej krytyki
wobec partnerów.

EST_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

K1

Student ćwiczy burzę mózgów i rozwijanie koncepcji.
Student poszukuje odpowiednich możliwości
do oryginalnego wkładu w nauki, a także bada
przyszłe możliwości kariery.

EST_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

K2

Student jest proszony o rozważenie szerszej roli nauka
Europeistyki w społeczeństwie obywatelskim.

EST_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Przygotowanie prac pisemnych

70

przygotowanie referatu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

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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Kurs rozpoczyna się od omówienia arystotelesowskich środków perswazji i ich
wykorzystania w wystąpieniach publicznych, a także wykorzystania pomocy
wizualnych. Druga połowa kursu omawia pisanie tekstów akademickich,
koncentrując się na konkretnych umiejętnościach potrzebnych do rozpoczęcia
pracy magisterskiej z zakresu studiów europejskich na Uniwersytecie
Jagiellońskim.

1.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja grupowa, indywidualne wystąpienia,
wykonane zadania pisemne, pozytywna ocena na
zaliczeniu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia (LIC) i są kompetentni w pisaniu tekstów akademickich i ustnej
prezentacji na poziomie licencjackim. (Angielski na C1 lub wyższy.) Studenci muszą być zarejestrowanymi uczestnikami
programu magisterskiego nauczanego w języku angielskim w Instytucie Europeistyki. Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa.

Sylabusy
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Eurocompetence I: Core skills
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.210.605384a052d08.22

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 1

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

Kurs ma na celu wprowadzenie do dwóch ważnych umiejętności na poziomie magisterskim: pisania tekstów
akademickich i przemawiania / prezentacji. Warsztaty umożliwią studentom rozpoczęcie pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

247 / 372

W1

Student zna i potraﬁ kompetentnie posługiwać się
uznanymi międzynarodowo standardami
akademickimi do przypisywania źródeł i właściwego
cytowania. Student rozumie niebezpieczeństwa
plagiatu, fabrykacji i innych naruszeń etyki
akademickiej i własności intelektualnej.

EST_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ formułować pytania badawcze
i konstruować propozycję badawczą, w tym wybór
odpowiednich tematów i metodologii.

EST_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

Student potraﬁ dyskutować i debatować na tematy
akademickie związane ze studiami europejskimi.
Student potraﬁ efektywnie wykorzystywać pomoce
audiowizualne w prezentacjach.

EST_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Student rozwija pracę zespołową i umiejętności
przywódcze w prezentacjach grupowych. Student
ćwiczy udzielanie i przyjmowanie konstruktywnej
krytyki wobec partnerów.

EST_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ćwiczy burzę mózgów i rozwijanie koncepcji.
Student poszukuje odpowiednich możliwości
do oryginalnego wkładu w naukę, a także bada
przyszłe możliwości kariery.

EST_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

K2

Student jest proszony o rozważenie roli nauk z zakresu
EST_K2_K04
europeistyki w społeczeństwie obywatelskim.

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Przygotowanie prac pisemnych

70

przygotowanie referatu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

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

248 / 372

Kurs rozpoczyna się od omówienia arystotelesowskich środków perswazji i ich
wykorzystania w wystąpieniach publicznych, a także wykorzystania pomocy
wizualnych. Druga połowa kursu omawia pisanie tekstów akademickich,
koncentrując się na konkretnych umiejętnościach potrzebnych do rozpoczęcia
pracy magisterskiej z zakresu europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

1.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja grupowa, indywidualne wystąpienia,
wykonane zadania pisemne, pozytywna ocena na
zaliczeniu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia (LIC) i są kompetentni w pisaniu tekstów akademickich i ustnej
prezentacji na poziomie licencjackim. (Angielski na C1 lub wyższy.) Studenci muszą być zarejestrowanymi uczestnikami
programu magisterskiego ‘Euroculture’ nauczanego w języku angielskim w Instytucie Europeistyki. Obecność na zajęciach
jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Europe as a Normative Power: Central European Perspectives
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and East European, Russian and Eurasian
Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚRES.2F0.5cd5593219bd5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji
Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem seminarium jest analiza głównych koncepcji międzynarodowej roli UE jako potęgi normatywnej na tle
empirycznej analizy studiów przypadku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

250 / 372

W1

w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla
studiów europejskich, stosowaną terminologię oraz
metodologię badań a także metody analizy
i interpretacji wytworów kultury w kontekście przede
wszystkim europejskim

EST_K2_W02,
EST_K2_W03

esej

EST_K2_U03,
EST_K2_U04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się systemami normatywnymi przy
rozwiązywaniu wybranych problemów dotyczących
Europy w zakresie dyscyplin nauki właściwych dla
studiów europejskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do krytycznej oceny odbieranych treści i uznaje
znaczenie wiedzy i nauki – właściwych dla kierunku
studiów - w rozwiązywaniu problemów społecznych,
politycznych i ekonomicznych związanych
bezpośrednio lub pośrednio z Europą - w wymiarze
międzynarodowym, regionalnym czy lokalnym

EST_K2_K02, EST_K2_K03 esej

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

25

przeprowadzenie badań literaturowych

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

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

251 / 372

Normative power Europe. Understanding the concept.
Europe as empire in the late-Westphalian world
Venus and Mars facing common challenges. EU-U.S. relations after 9/11 in
Central-Eastern European perspective
EU-Russia relations in light annexation of Crimea and war on ISIS. Central
European perspective
Normative power Europe and rising powers in a multipolar world
EU normative diplomacy and awakening of democracy in the Arab world.
International security architecture in Europe. EU and NATO: how much
interlocking, how much inter-blocking.
EU security policy in the mission. Facing security challenges within and out of
area.
Democracy building and EU Neighbourhood Policy – normative perspective on the
EU Eastern Neighbourhood
Normative power Europe in crisis of credibility: tackling the refugee crisis

1.

W1, U1, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci będą oceniani pod względem zaangażowania w dyskusję klasową
(1/3 oceny końcowej), prezentacje ustne (1/3 oceny końcowej) i pracę
końcową (1/3 oceny końcowej). Esej zaliczeniowy powinien odnosić się do
jednego z omawianych problemów. Długość ostatniego eseju powinna
wynosić c.a. 7 standardowych stron

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość głównych teorii i historii integracji europejskiej

Sylabusy
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EU Integration and Politics in the Balkans
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Europeanisation and Governance in Central and
Eastern Europe

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTErpEŚS.2F0.5cd5592eb7486.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main aim of the course is to analyse Balkan politics in the European context. During the course, major
aspects of the contemporary political, economic and social developments in South-Eastern Europe will be
discussed. A timeframe will be a period from the dissolution of Yugoslavia to present times, with a special
emphasis on European integration of the region. Countries of South-Eastern Europe will be discussed as a case
study and in the comparative perspective, including current politics, economy and society as well as the way to
the European Union, foreign policy and security in the region. EU accession negotiations of Bulgaria, Romania
and Croatia will be compared with the “Bing bang” enlargement of 2004, but also with the current candidate
countries from the region.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

253 / 372

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

students will be able to understand the major aspects
of the contemporary political, economic and social
developments in South-Eastern Europe

EST_K2_W01

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

Students will gather knowledge both on historical
developments and on current events in South Eastern
Europe in the comparative perspective.

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

the student will have the ability to analyse and assess
and also talk and write about the particular problems
including current politics, economy and society as well
as the Balkan states’ way to the European Union,
foreign policy and security in the region.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

student will not only broaden students’ knowledge of
the Balkan region but will also train their critical
thinking and analytical skills based on case studies in
a comparative perspective.

EST_K2_U03,
EST_K2_U04

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

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

254 / 372

EU enlargement and the Balkans: Strategic interests, values and Europeanisation,
Enlargement Policy and Eﬀectiveness of EU Conditionality in the Balkans, 2004 EU
enlargement (Slovenia), 2007 EU enlargement (Bulgaria), 2013 EU enlargement
(Croatia), Current EU candidate countries (Serbia, Montenegro), Current EU
candidate countries (Macedonia, Albania), Turkey-EU relations, Potential
candidate countries (Bosnia and Hercegovina and Kosovo), EU integration and
party politics in the Balkans

1.

W1, W2, U1, U2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja, obecność, egzamin

255 / 372

EU Institutions and the Decision-Making Process: Policy Practice in the EU
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Euroculture

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTES.210.6059efaa9eb7b.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z architekturą instytucjonalną oraz mechanizmami decyzyjnymi Unii
Europejskiej. Szczególny nacisk zostanie położony na post-lizbońską system instytucjonalny, relacje
międzyinstytucjonalne, procesy polityczne w UE jako tło dla konceptualizacji UE pod względem sui generis
demokratycznego systemu politycznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

256 / 372

W1

zna i rozumie specyﬁkę funkcjonowania głównych
instytucji unijnych oraz ich rolę w kształtowaniu
i zarządzaniu politykami wspólnotowymi UE

EST_K2_W01,
EST_K2_W03,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin

W2

zna i rozumie zaawansowane teorie, kategorie
i zasady funkcjonowania instytucji, ze szczególnym
uwzględnieniem procesów decyzyjnych IE

EST_K2_W01,
EST_K2_W03,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin

W3

zna i rozumie rolę instytucji UE w kształtowaniu
procesu integracji europejskiej

EST_K2_W05,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ rozróżnić, sklasyﬁkować i przeprowadzić
analizę funkcjonowania poszczególnych instytucji UE
w szerszym kontekście integracji europejskiej

EST_K2_U01,
EST_K2_U02

prezentacja, egzamin

U2

potraﬁ wyszukać, czytać ze zrozumieniem
i przeprowadzić krytyczną analizę tekstów naukowych
i dokumentów politycznych dotyczących zagadnień
właściwych dla instytucji i polityk wspólnotowych UE

EST_K2_U02

prezentacja, egzamin

U3

potraﬁ przygotować pisemną i ustną analizę na temat
kluczowych pojęć i zagadnień związanych
z instytucjami UE, bazując na indywidualnej pracy lub
pracy w grupie

EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U06

prezentacja, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do wykorzystania krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy z zakresu nauk o polityce
i administracji oraz nauk o polityce publicznej, uznając
jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych

EST_K2_K02, EST_K2_K03 prezentacja, egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

257 / 372

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treść kursu obejmuje wprowadzanie do zasad funkcjonowania instytucji i organów
UE, koncentrując się na działaności: Parlamentu Europejskiego, Komisji
Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Rady Europejską, Komitetu Regionów,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego; agencji UE, wybranych
instytucji UE w kontekście deﬁcytu demokracji; wybranych instytucji UE wobec
kryzysów i wyzwań dla integracji europejskiej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
grywalizacja, metody e-learningowe, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena końcowa zależy od: 1) uzyskania zaliczenia z modułów online 2)
pozytywnej oceny z prezentacji (symulacji negocjacyjnych) 3)
prezentacja, egzamin pozytywnej oceny z egzaminu Studenci mają obowiązek zapoznać się z
obowiązkowymi tekstami przed rozpoczęciem każdych zajęć. Obecność
na zajęciach jest obowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza zakresu integracji europejskiej

Sylabusy
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Internship
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and East European, Russian and Eurasian
Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚRES.2F0.5cd5592f95b53.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji
Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma studiów
studia stacjonarne
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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 160

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

kształcenie umiejętności pracy w zespole

C2

doskonalenie umiejętności interpersonalnych

C3

wykształcenie umiejętności zastosowania zdobywanej wiedzy w praktyce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

259 / 372

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować własne
uczenie się i doskonalenie przez całe życie,
ukierunkowywać innych w tym zakresie a także
kierować pracą zespołu.

U1

EST_K2_U05

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Absolwent jest gotów do do myślenia i działania
w sposób twórczy i przedsiębiorczy wykorzystując
wiedzę i umiejętności nabyte w toku studiów
EST_K2_K03, EST_K2_K04 raport
Absolwent jest gotów do do przestrzegania zasad etyki
zawodowej, rozwijania swego dorobku i pełnienia ról
związanych z zawodem w sposób odpowiedzialny

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Forma aktywności studenta
praktyki

160

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyka zawodowa w instytucji publicznej lub niepublicznej, zakończona
złożeniem raportu z praktyk.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Praktyka zawodowa
Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie raportu z praktyk.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Gender, Democracy and Citizenship in CEE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Europeanisation and Governance in Central and
Eastern Europe

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTErpEŚS.2F0.5cd55931e5b00.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Nauki socjologiczne
Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, 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

The course covers a broad range of issues related to the concepts of gender, citizenship and democracy in the
context of the countries of Central and Eastern Europe. Contemporary processes will be presented in the scope of
historical development, with particular attention given to the construction of gender under the socialist regimes,
democratic transformation, Europeanization and globalization.

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

Students will be familiar with various notions of
political philosophy: ideological currents and political
doctrines, as well as their dependencies on one
another

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2

Student will gain deepened knowledge about the
terminology used when speaking of democratic and
non-democratic governments and their relation to
gender issues.

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W3

Student will know the main approaches in gender
studies

EST_K2_W02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W4

Student will understand how post-socialist
transformations as well as Europeanisation processes
impacted gender relations in Central and Eastern
European countries.

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U1

Student will have an ability to search, gather and
interpret data and information based on relevant
sources; has the ability to evaluate the importance of
sources.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U04,
EST_K2_U05,
EST_K2_U06

prezentacja

U2

Student will have the ability to read with
comprehension and critically analyse texts pertinent
to gender studies and have the ability to compare
them to texts presenting diﬀerent views on the
subject, confront them and draw his or her own
conclusions.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U04,
EST_K2_U05,
EST_K2_U06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Student will have the ability to write independent and
creative essays in based on a suitable selection of
sources and methodological workshops.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U04,
EST_K2_U05,
EST_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

Student will be able to prepare presentations and
communicate information, ideas, problems and
solutions individually or in a group.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U04,
EST_K2_U05,
EST_K2_U06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Students is ready to think critically about social
reality.

EST_K2_K01,
prezentacja, egzamin
EST_K2_K02,
pisemny / ustny
EST_K2_K03, EST_K2_K04

K2

Student is able to communicate his opinions to the
wider audience.

EST_K2_K01,
EST_K2_K02,
prezentacja
EST_K2_K03, EST_K2_K04

K3

Student is able to work in team and meet the
deadlines.

EST_K2_K03, EST_K2_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Feminism, democracy and citizenship: contemporary perspectives

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

2.

Gender and socialist regimes

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

3.

Gendering post-socialist transformations in Central and Eastern Europe

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

4.

Gender and nation in Central and Eastern Europe

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

5.

Sexual and intimate citizenship in Central and Eastern Europe

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

6.

EU and Gender mainstreaming in Central Eastern Europe

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

7.

A war on gender? Gender backlash? Cultural war? – recent developments in
Central and Eastern Europe

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja, egzamin pisemny / ustny

Attendance is obligatory, every student needs to
prepare and deliver a presentation and pass the exam.
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Polish Course - A1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.230.604f70c7053ac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nauka języka polskiego.

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 czyta i rozumie krótkie teksty informacyjne.
Zna podstawowe zasady czytania i pisania po polsku
i podstawowe reguły gramatyczne.

EST_K2_W01

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

EST_K2_U02,
EST_K2_U05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

EST_K2_K03

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student czyta ze zrozumieniem i prawidłową
artykulacją teksty oryginalne i preparowane. Jest
w stanie komunikować się w języku polskim poprzez
zadawanie pytań i odpowiedzi. Student jest w stanie
poprawnie zapisać informacje, sporządzać notatki
i jest w stanie wykorzystywać nabyte umiejętności
w praktyce.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest w stanie wykorzystywać nabyte
umiejętności językowe w praktyce, w środowisku
pracy, nauki i kontaktów towarzyskich.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
185

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

rozwiązywanie zadań

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Powitania i pożegnania.
2. Jak masz na imię (liczebniki, wyrażanie nastroju, imię, nazwisko, adres)
3. Kto to jest? co to jest? Przymiotniki, rodzaj gramatyczny.
4. Kim jesteś (z zawodu)? Narodowości, zawody, zajęcia.
5. Czy masz brata? Wiek,informacje o rodzinie.
6. Co lubisz robić? Wyrażanie upodobania, pytanie o informacje.
7. Proszę rachunek. Liczebniki od 100-1000, nazwy żywności, dań, potraw i
napojów.
8. Zwykle nic nie robię, rutyna dnia codziennego, pory dnia godziny, dni tygodnia.
9. Może pójdziemy do kina? Czynności codzienne, środki komunikacji, czasowniki
ruchu.
10. Robimy zakupy. Nazwy sklepów, miar, ilości, kolorów.
11. To już było. Nazwy miesięcy, czas przeszły, opowiadanie tego co się zdarzyło.
12. Jakie masz plany. Opisywanie swoich planów. Wyrażanie informacji na temat
przyszłości.
13. Gdzie jesteś? Określenie lokalizacji, nazwy kierunków świata, pytanie o drogę.
14. Jadę na urlop. Sposoby spędzania wolnego czasu. Oferta turystyczna,
uzupełnianie formularzy.
15. Szukam mieszkania. Urządzanie i wyposażenie mieszkania. Wynajmowanie
mieszkania/pokoju - ogłoszenie do gazety. Opisywanie swojego mieszkania.
16. Wszystko mnie boli. Wyrażanie opinii na temat pogody, pór roku, wyglądu
oraz zdrowia. Wizyta u lekarza.
17. Urodziłem się w Polsce. Biograﬁa, prosta wersja życiorysu. Artykuły prasowe.
Aspekt w języku polskim.
18. Sport to zdrowie (opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu, wyrażanie
opinii i preferencji, artykuły prasowe o sportowcach).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium
językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
30% oceny końcowej - quizy, prezentacje, test
połówkowy. 20%oceny końcowej - obecność na zajęciach,
zadania domowe, prezentacje. 50% oceny końcowej egzamin końcowy, test pisemny i egzamin ustny.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia
egzamin ustny, zaliczenie
pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
30% oceny końcowej - quizy, prezentacje, test
połówkowy. 20%oceny końcowej - obecność na zajęciach,
zadania domowe, prezentacje. 50% oceny końcowej egzamin końcowy, test pisemny i egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Test plasujący

Sylabusy
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Polish Course - A2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.230.604f71106138d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności i sprawności językowej : mówienia, słuchania, czytania, pisania oraz poszerzenie wiedzy
ogólnej w celu osiągnięcia biegłości językowej na poziomie A2.

C2

Zapoznanie studentów z gramatyką i słownictwem przewidzianym w programie języka polskiego na poziomie A2.

C3

Kształtowanie umiejętności pracy w grupach.

C4

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych.

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:

EST_K2_W01

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

EST_K2_W01

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

EST_K2_W01

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

U1

wyrażać intencje oraz realizować funkcje językowe,
posługując się słownictwem i strukturami
gramatycznymi w zakresie przewidzianym dla
poziomu A2

EST_K2_U05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

U2

redagować proste teksty (opis zdarzeń, relacje
dotyczące życia rodzinnego, wyrażać swoje zdanie,
wypełnić kwestionariusz dotyczący pracy,
zainteresowań i umiejętności, maile i listy prywatne)

EST_K2_U05

egzamin ustny

U3

porozumieć się podczas prostej, rutynowej wymiany
informacji na znane mu tematy dotyczące życia
rodzinnego

EST_K2_U05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U4

czytać i rozumieć krótkie teksty na tematy związane
z życiem codziennym, znaleźć informacje w tekstach
takich jak: ogłoszenia, menu, reklamy, rozkłady jazdy,
rozkłady zajęć, maile

EST_K2_U05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

EST_K2_K03

egzamin ustny, esej,
prezentacja, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

EST_K2_K01

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W1

W2

W3

krótkie wypowiedzi ciągłe i dialogowe o przejrzystej
strukturze, gdy tempo wypowiedzi jest wolne,
a wymowa wyraźna z pauzami umożliwiającymi odbiór
treści komunikatu

słownictwo i najczęściej używane struktury związane
z życiem codziennym w zakresie przewidzianym dla
poziomu A2

proste i krótkie wypowiedzi pisemne, np.: ogłoszenia,
listy, komunikaty

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Sylabusy

rozmów z Polakami na tematy podstawowe, posiada
wiedzę dotyczącą norm i zwyczajów kulturowych,
może funkcjonować w nowym środowisku

oceniania działań, w których uczestniczy, wyrażania
swoich opinii i preferencji, nadziei , obaw
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Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do ćwiczeń

15

uczestnictwo w egzaminie

10

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do zajęć

20

wykonanie ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do ćwiczeń

15

uczestnictwo w egzaminie

10

przygotowanie do sprawdzianu

30

wykonanie ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
6.0

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.

2.

Opis osoby. Porównywanie. Wyrażanie opinii.
deklinacja przymiotników i rzeczowników
Opisywanie sytuacji i przedstawianie faktów z przeszłości. Wyrażanie relacji
czasowych związanych z przeszłością. Życie człowieka od narodzin do śmierci.

W3, U2, K2

W1, W3, U2, U3, U4, K2

Liczebniki główne i porządkowe. Daty.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wyrażanie opinii na temat pracy. Dyskutowanie. Formułowanie uogólnień
(wszyscy, każdy). Liczba mnoga rzeczowników i zaimków męskoosobowych
Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych (nadzieja, obawa, zmartwienie),
wyrażanie przyszłości, dyskusja o szkole, edukacji, planach na przyszłość,
wyrażanie warunku (jeśli). System edukacji.
Opisywanie życia w mieście, wyrażanie relacji przestrzennych w wybranych
sytuacjach komunikacyjnych, architektura, infrastruktura miasta.
Stopniowanie przymiotników.

W2, W3, U3, U4, K1

W3, U1, K2

W2, W3, U2, U3, K1

Życie na wsi, porównywanie życia w mieście i na wsi - preferencje, opisywanie
środowiska naturalnego, miejsca typowe dla środowiska wiejskiego, zwierzęta,
rośliny, agroturystyka. Stopniowanie przysłówka.

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

Relacje z ludźmi- kobieta i mężczyzna; opisywanie obowiązków, konﬂikty, rodzina,
małżeństwo, miłość, świat uczuć, problemy w związkach. Oczekiwania,
powinności. Tworzenie zdań ze spójnikiem "żeby" w opozycji do "że".

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

Przyjaźń, wyrażanie przypuszczenia i warunku, opisywanie związków uczuciowych
z innymi ludźmi, wyrażanie życzenia, opis osoby, zaufanie w przyjaźni. Wyrażanie
sympatii, antypatii. Tworzenie i użycie zdan warunkowych (gdyby). Odmiana
zaimka "się". Celownik liczby pojedynczej i mnogiej.

W1, W3, U2, U4, K1

Friendship.
Relations with other people (cont.)
Technika i wynalazki, wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia, opisywanie
wynalazków i odkryć, wyrażanie przypuszczenia, opisywanie urządzeń
9.

Określanie przeznaczenia trzeczy z najbliższego otoczenia. Zachęcanie do
zakupów. Porównywanie przeszłości z teraźniejszością. Rezczowniki
odczasownikowe.
Samopoczucie, opis stanu zdrowia doradzanie i odradzanie, zdrowy styl życia.
Tryb rozkazujący.

10.
Mood and feelings
Health, healthy style of life. Mood.

11.

12.

Turystyka. Zachęcanie i zniechęcanie do różnych form spędzania czasu,
opowiadanie o podróżach, lokalizowanie w przestrzeni, oferty biura turystycznego.
Wyrażenia przyimkowe w funkcji okolicznika miejsca.
Tourism.
Tourism and travels.
Święta, uroczystości, tradycje. Składanie życzeń i gratulacji, wyrażanie żalu,
smutku. Zdania współrzędnie złożone i podrzędnie złożone okolicznikowe czasu i
miejsca.

W2, U2, U3, K2

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

W1, W3, U2, U3, U4, K1

W2, U2, U3, K1

Holidays and tradition.
Holidays , wishes and tradition.

Sylabusy
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Internet. Mówienie o Internecie, jego podstawowych funkcjach, rola Internetu w
naszym życiu. Zdania podrzędnie złożone okolicznikowe celu.
13.

W1, W2, U2, U3, K2

Internet.
Vocabulary connected with internet.
Elements of colloquial vocabulary.
Kino czy telewizja? Cytowanie wypowiedzi innych. Opowiadanie o telewizji i kinieich roli we współczesnym świecie. Proponowanie wspólnego spędzenia czasu.
Recenzja.

14.

W1, W2, W3, U3, U4, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, seminarium, metoda projektów, dyskusja, analiza tekstów, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin semestralny -50% mid- term 30% obecność
- 10% (akceptowane 2 nieobecności bez
usprawiedliwienia) kartkówki (quizy) i kompozycje 10% oceny

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z
prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej, prezentacja, brak
zaliczenia, egzamin pisemny / ustny,
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin semestralny -50% mid- term 30%
obecność - 10% (akceptowane 2 nieobecności
bez usprawiedliwienia) kartkówki i kompozycje 10% oceny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Test plasujący.
Wymagania wstępne:
Uczący się, którzy rozpoczynają naukę na poziomie A2, znają już język polski w zakresie wyznaczonym przez ramy
programowe poziomu A1. Stopień opanowania umiejętności językowych sprawdza się na podstawie testu. Obecność na
zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Polish Course - B1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.230.604f712a0f4c7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

osiągnięcie biegłości językowej na poziomie wyższym od wyjściowego

C2

rozwijanie kompetencji komunikacyjnych studenta w języku ogólnym

C3

poszerzanie słownictwa i znajomości konstrukcji gramatycznych przydatnych w codziennej komunikacji

C4

zapoznanie studenta z elementami kultury i historii polskiej

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

zasady fonetyczne (charakterystyczne cechy, akcent,
rytm, intonacja) języka w jego standardowej formie
i posiada odpowiednie umiejętności wymagane na tym
poziomie, w tym słownictwo, zwroty, wyrażenia
idiomatyczne i struktury gramatyczne.

W2

słownictwo odpowiednie dla poziomu, a także zna
i rozumie struktury gramatyczno-syntaktyczne typowe
dla standardowych rodzajów tekstów pisanych.

W3

zasady struktury fonetycznej języka polskiego oraz
słownictwo i zwroty charakterystyczne dla
standardowego języka mówionego. Student zna
"rutynowe" (automatyczne) sformułowania i zwroty
związane z bardziej przewidywalnymi sytuacjami. Jego
wymowa jest dobrze zrozumiana, nawet jeśli wykazuje
oznaki obcego akcentu i sporadycznej, niewłaściwej
wymowy poszczególnych słów.

W4

ortograﬁę oraz zasady gramatyczno-syntaktyczne
niezbędne do poprawnego skomponowania tekstu, tak
aby czytelnik nie miał nadmiernych problemów
ze zrozumieniem wypowiedzi pisanej.

EST_K2_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

EST_K2_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

EST_K2_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

EST_K2_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

EST_K2_U06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zrozumieć główne punkty programów radiowych
i telewizyjnych dotyczących spraw bieżących lub
interesujących tematów dla danej osoby, jeśli podane
informacje są stosunkowo wyraźnie i powoli

U2

zrozumieć główne punkty zawarte w jasnej
i standardowej rozmowie związanej z najbliższym
otoczeniem (dom, szkoła, czas wolny itp.).

EST_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

zrozumieć teksty zawierające powszechnie używane
słowa związane z życiem codziennym lub zawodowym.

EST_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4

komunikować się werbalnie w większości sytuacji ,
z którymi styka się na obszarze, w którym używa się
języka. Student potraﬁ odpowiedzieć na pytania
spontanicznie i dołączyć do rozmowy na znane tematy
związane z życiem osobistym i codziennym.

EST_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

U5

łączyć frazy w prostej kolejności, aby opisać
doświadczenia i wydarzenia, marzenia, nadzieje
i ambicje, zarówno osobiste, jak i zawodowe

EST_K2_U06

egzamin ustny,
prezentacja

U6

krótko uzasadnić i wyjaśnić swoje pomysły i plany,
opowiadać historię lub fabułę książki/ﬁlmu i wyrażać
własne uczucia i opinie.

EST_K2_U06

egzamin ustny,
prezentacja

U7

pisać proste teksty na znane mu tematy.

EST_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja
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U8

pisać prywatne listy opisujące osobiste doświadczenia,
wyrażając własne poglądy i opinie.

EST_K2_U06

egzamin pisemny, esej

U9

pracować w grupie i ma umiejętność wyrażania opinii,
otwartego wyrażania swoich emocji i postawy
w sytuacjach społecznych.

EST_K2_U06

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystać swoje umiejętności językowe i wiedzę
w sposób odpowiedni do sytuacji społecznej.

EST_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

K2

efektywnie funkcjonować w relacjach międzyludzkich
w sferze prywatnej i zawodowej.

EST_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K3

do utrzymania i rozwijania relacji interpersonalnych
z ludźmi z innych kultur, ma kompetencje
prakseologiczne, motywację i zdolności adaptacyjne
w nowym środowisku językowym. Dzięki otwartości
na nowe wartości i pomysły student jest w stanie
przełamać stereotypy i posiada wrażliwość kulturową.

EST_K2_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie do zajęć

35

Przygotowanie prac pisemnych

25

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

rozwiązywanie zadań

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Powitania i pożegnania po polsku

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U7, U9, K1, K2, K3

2.

Jesteśmy w Polsce. Podróże po Polsce.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3

3.

Zaczynam studia. Edukacja w Polsce.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U9,
K1, K2, K3

4.

Jak nie bać się egzaminu? Jak uczyć się języka?

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U9, K1,
K2, K3

5.

Moda i uroda.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U7, U9, K1, K2,
K3

6.

Jak żyjemy? Rodzina. Plany związane z zawodem i pracą.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U9, K1,
K2, K3

7.

Żyć za granicą. Emigracja.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U9,
K1, K2, K3

8.

Bank i usługi.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U9, K1,
K2, K3

9.

Na polskim stole. Polska od kuchni.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U9,
K1, K2, K3

10.

Muszę załatwić kilka spraw. W urzędzie.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U9, K1,
K2, K3

11.

Pieniądze to nie wszystko.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

12.

Polityka? Czy to mnie interesuje?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3
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13.

Zdrowy styl życia.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

14.

Jestem chory. U lekarza. .. W żadnym wypadku.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

15.

Mam do tego prawo!

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

16.

W zgodzie z naturą.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

17.

O czym się teraz mówi?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

18.

Reklama kłamie?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

19.

Kultura.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

20.

W co wierzysz?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium
językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne
uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej
oceny z egzaminu (część pisemna i ustna)

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, konsultacje
Rodzaj zajęć
lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, egzamin ustny, esej,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne
uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej
oceny z egzaminu (część ustna i pisemna)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość jezyka na poziomie A2

Sylabusy
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Polish Course - B2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.230.604f7147d380f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualnymi problemami społeczno-politycznymi.

C2

Student potraﬁ zbudować i przedstawić wypowiedź monologową.

C3

Student potraﬁ dyskutować na znane mu tematy.

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

podstawowe słownictwo potrzebne do zrozumienia
tekstów literackich.

EST_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

Na tym poziomie nauczania potraﬁ dostosować swoją
wypowiedź do wypowiedzi swojego rozmówcy zarówno
pod względem merytorycznym jak i rejestru, stosuje
posiadaną wiedzę i umiejętności językowe
do podtrzymania stosunkowo swobodnej
i spontanicznej rozmowy z rodzimymi użytkownikami
języka.

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W04,
EST_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W3

Słuchanie: Student/ka zna zasady fonetyczne
(charakterystyczne cechy, akcent, rytm, intonacja)
języka w jego standardowej formie i posiada
odpowiednie umiejętności wymagane na tym
poziomie, w tym słownictwo, zwroty, wyrażenia
idiomatyczne i struktury gramatyczne. Zna
podstawowe elementy kultury polskiej.

EST_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W4

Czytanie: słownictwo odpowiednie dla poziomu,
a także zna i rozumie struktury gramatycznosyntaktyczne typowe dla standardowych rodzajów
tekstów pisanych.

EST_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W5

zna ortograﬁę oraz zasady gramatyczno-syntaktyczne
niezbędne do poprawnego skomponowania tekstu, tak
aby czytelnik nie miał problemów ze zrozumieniem
wypowiedzi pisanej.

EST_K2_W06

esej

U1

Potraﬁ zrozumieć główne idee tekstu na tematy
konkretne i abstrakcyjne, w tym dyskusje techniczne
w swojej dziedzinie specjalizacji. Potraﬁ zrozumieć
jasny, szczegółowy tekst na wiele tematów i wyjaśnić
punkt widzenia na aktualne zagadnienie, podając
zalety i wady różnych opcji

EST_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2

potraﬁ zrozumieć główne punkty programów
radiowych i telewizyjnych dotyczących spraw
bieżących lub interesujących tematów dla danej osoby

EST_K2_U01,
EST_K2_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U3

jest w stanie komunikować się werbalnie w większości
sytuacji , z którymi styka się na obszarze, w którym
używa się języka. Student potraﬁ odpowiedzieć
na pytania spontanicznie i dołączyć do rozmowy na
tematy związane z życiem osobistym i codziennym.

EST_K2_U01,
EST_K2_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U4

potraﬁ opisać doświadczenia i wydarzenia, marzenia,
nadzieje i ambicje, zarówno osobiste, jak i zawodowe

EST_K2_U01,
EST_K2_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U5

potraﬁ pisać teksty na znane mu tematy.

EST_K2_U01,
EST_K2_U06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K1

Student jest gotów wykorzystać swoje umiejętności
językowe i wiedzę w sposób odpowiedni do sytuacji
społecznej.

EST_K2_K03

K2

Student jest gotów do utrzymania i rozwijania relacji
interpersonalnych z ludźmi z innych kultur, ma
kompetencje prakseologiczne, motywację i zdolności
adaptacyjne w nowym środowisku językowym. Dzięki
otwartości na nowe wartości i pomysły student jest
w stanie przełamać stereotypy i posiada wrażliwość
kulturową.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej,
EST_K2_K02,
EST_K2_K03, EST_K2_K04 prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

15

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie eseju

20

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

4

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
184

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauka języka - zabawa czy wyzwanie? Jak się najlepiej uczyć? Jakie są sposoby
zapamiętywania? Sposoby uczenia się języków obcych.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

2.

Prezentacja celu podróży, zwyczajów panujących w wybranym miejscu. opis
krajobrazu. problemy związane z nadmierną ilością turystów.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

3.

media jako element "czwartej władzy"

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

4.

Młodzi ludzie ich preferencje i ambicje - praca, kariera, rodzina.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

5.

Rzeczy modne. Podążać za modą.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

6.

Być czy mieć. Oto jest pytanie. O minimalistycznym stylu życia. żyć świadomym
konsumentem, społeczeństwo konsumpcyjne.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

7.

Czy reklama kłamie? Język reklamy.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

8.

Uzależnieni od cukru (i nie tylko...)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

9.

W rodzinnym kręgu. rodzina XXI wieku.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

10.

Obywatel świata. O emigracji dawniej i dziś.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

Sylabusy
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11.

Nie jestem przesądny, ale... O wierzeniach i przesadach.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

12.

W świecie radia, prasy, telewizji. O manipulacji.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

13.

Internet rzeczy. Czy Internet zdominuje nasze życie? Piractwo internetowe.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

14.

Chrońmy nasz świat, naszą ziemię. Wyrażanie protestu i oburzenia.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

15.

Globalizacja. Nowy wspaniały świat czy poczatek końca? Jak będzie wyglądał nasz
swiat w przyszłości?

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

16.

Czy znam swoje prawa? Łamanie praw człwoieka.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

17.

Człowiek i społeczeństwo. O demokracji i systemach rządów.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

18.

Ciemna strona życia.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

o literaturze. Co i dlaczego warto czytać?
"Nocny ekspres" Sławomira Mrożka - opowiadanie.
19.
Wisława Szymborska - biograﬁa i wiersze Noblistki.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

OlgaTokarczuk opowiadania z tomu "Szafa", "Numery"

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, grywalizacja, konsultacje
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia
przedmiotu

zaliczenie pisemne, esej, prezentacja, egzamin pisemny / ustny Test końcowy.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej, prezentacja, egzamin pisemny
/ ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywny
udział

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student na tym poziomie nauczania dysponuje odpowiednim zasobem słów i znajomością struktur językowych do
zrozumienia wypowiedzi w standardowej odmianie języka dotyczącej tematów spotykanych w życiu osobistym, społecznym,
akademickim i zawodowym.

Sylabusy
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French Course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.230.604f7244a4009.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski, Francuski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

Absolwent zna język francuski w mowie i w piśmie.

EST_K2_U06

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

285 / 372

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe dostosowane do poziomu zaawansowania grupy.

U1

Informacje rozszerzone
Semestr 1

Sylabusy

286 / 372

Metody nauczania:
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, zaliczenie wszystkich komponentów kursu

Semestr 2
Metody nauczania:
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Udział w zajęciach, zaliczenie wszystkich komponentów kursu.

287 / 372

German Course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.230.604f7270a5612.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z kulturą krajów niemieckojęzycznych, przekazanie wiedzy z zakresu gramatyki
i słownictwa w ramach sprawności językowych: komunikowania się , pisania, czytania i słuchania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

288 / 372

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna zasady fonetyczne języka docelowego,
odpowiedni na tym poziomie zasób słownictwa
i struktur gramatycznych.

EST_K2_W01

egzamin

W2

Student czyta i rozumie proste teksty, ogłoszenia
i inne teksty informacyjne.

EST_K2_W01

egzamin

W3

Student zna i rozumie ogólny sens prostych pytań
i odpowiedzi. Wie jak odpowiedzieć pozytywnie bądż
EST_K2_W01
negatywnie oraz jak formułować i komunikować proste
teksty w mowie i piśmie.

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zrozumieć proste informacje o sobie,
swojej rodzinie, zainteresowaniach, otoczeniu.
Rozumie proste instrukcje i nagrania audiowizualne.

EST_K2_U05

egzamin

U2

Student potraﬁ zrozumieć i przeczytać proste zdania,
nazwy i tekst typu: ogłoszenie, katalogi, plakaty, znaki
i biuletyny inf.

EST_K2_U05

egzamin

U3

Student potraﬁ komunikować za pomocą prostych
pytań i odpowiedzi. Jest w stanie wziąć udział
w nieskomplikowanej konwersacji.

EST_K2_U03

egzamin

U4

Student potraﬁ stosować poznane słownictwo
gramatycznie i ortograﬁcznie poprawnie, napisać
krótką wiadomość, wypełnić prosty formularz czy
przekazać życzenia bądz pozdrowienia.

EST_K2_U05

egzamin

EST_K2_K03

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do zastosowania swojej wiedzy
i umiejętności językowych w pracy i życiu prywatnym.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

7

przygotowanie do sprawdzianu

8

Przygotowanie prac pisemnych

4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

12

wykonanie ćwiczeń

8

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
114

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

60

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

Przygotowanie prac pisemnych

12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

wykonanie ćwiczeń

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
187

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pierwszy kontakt. Pozdrawianie, literowanie, alfabet, zasady wymowy.

W1

2.

Was machst du? Podstawowe pytania. Odmiana czasownika regularnego. Szyk
zdania oznajmującego i pytajacego.

W1, U3

3.

Zawody. Stan cywilny. Przedstawianie się . Czasownik "być, mieć, pracować".
Negacja "nicht"

W2, U1, U2

4.

Liczby i liczenie. Numery telefonów. Liczebniki 1-1000.

U1

5.

Rodzina.Pytania i odpowiedzi :ja, nein, doch. Zaimek dzierżawczy "mein", "dein".

W3, U1

6.

Woher kommst du? Nazwy państw, stolice. Czas przeszły Imperfekt czasownika
"być".

W1, U1

7.

Was sprichst du? Język i narodowości. Położenie geograﬁczne. Zdania
oznajmujące i pytające.

W2, U1

8.

Powtórka materiału.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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9.

W sklepie. Pytanie o cenę. Kupowanie. Przymiotniki w zdaniu. Rodzajniki określone
U3
der, die, das.

10.

Was ist das? Nazywanie przedmiotów w pomieszczeniu. Opisywanie
przedmiotów.Kolory, materiały, kształty. Rodzajnik nieokreślony.

W2, U2, U3

11.

W biurze. Nazywanie przedmiotów biurowych, rozmowa telefoniczna, czytanie
maili i smsów.

W3, U3

12.

Przedmioty codziennego użytku.Liczba mnoga rzeczowników. Rodzajniki w
akusativie.

W1, U3, U4

13.

Powtórka materiału.

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

14.

Prawienie komplementów. Czasownik modalny koennen. Szyk zdania z
czasownikiem modalnym.

W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Osiagnięcie w części pisemnej egzaminu (pisanie, rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekst, słownictwo, gramatyka) i ustnej wyniku minimum 51%
Aktywność na zajęciach. Zadania domowe. Zaliczanie testów
cząstkowych.

lektorat

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Osiagnięcie w części pisemnej egzaminu (pisanie, rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekst, słownictwo, gramatyka) i ustnej wyniku minimum 51%
Aktywność na zajęciach. Zadania domowe. Zaliczanie testów
cząstkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa, dopuszczalna absencja 5 zajęć w semestrze

Sylabusy
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Russian Course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.230.604f71761c0dd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwój znajomości języka na poziomie A2.

C2

Zapoznanie studentów z historią i kulturą Rosji.

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:

EST_K2_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

EST_K2_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

W3

Student wykazuje opanowanie struktur gramatycznych
i wzorów zdaniowych, umożliwiające uczestnictwo
EST_K2_W02
w sytuacjach komunikacyjnych.

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

W4

Student zna techniki i strategie uczenia się,
umożliwiające i ułatwiające opanowanie języka
rosyjskiego.

EST_K2_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

W1

Student posiada wiedzę dotyczącą systemu
fonetycznego języka rosyjskiego.

W2

Student pojmuje sformułowania i powszechnie
używane wyrażenia z życia codziennego, umie
porozumieć się w rutynowych sytuacjach,
wymagających wymiany zdań na najczęściej
poruszane tematy. Zakres aktywnego słownictwa
(mowa) wynosi około półtora tysiąca słów, ponadto
biernego rozumienia około tysiąca słów.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Słuchanie: Student rozumie słowa, zwroty i wyrażenia
dotyczące jego osoby, jego rodziny i otoczenia, życia
codziennego, kiedy tempo wypowiedzi jest w miarę
wolne a mowa wyraźna.

EST_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

U2

Mówienie: Student potraﬁ przedstawić siebie i inne
osoby. Opisać swoje otoczenie a także poruszyć
sprawy związane z problemami życia codziennego.
EST_K2_U06
Potraﬁ formułować pytania dotyczące znanych mu
tematów lub spraw i odpowiadać na tego typu pytania.

egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

U3

Czytanie: Student rozumie proste teksty napisane
językiem codziennym.

EST_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

U4

Pisanie: Student potraﬁ pisać teksty na podane
tematy, składające się z prostych wyrażeń i zdań
połączonych spójnikami.

EST_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

EST_K2_K03

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

EST_K2_K03

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany do nawiązywania
kontaktów towarzyskich, używając prostych zwrotów
grzecznościowych. Potraﬁ wyrażać swoje emocje
w sytuacjach, takich jak pozdrawianie, składanie
życzeń, przepraszanie, proszenie.

K2

Student rozumie i stosuje potoczne wyrażenia
i formułuje wypowiedzi dotyczące potrzeb życia
codziennego w sytuacjach komunikacyjnych.
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K3

Student zna niektóre rosyjskie tradycje i obyczaje oraz
przysłowia, powiedzenia i mądrości ludowe.

K4

Student pracuje w grupie i sprawnie komunikuje się
w niej. Wykazuje zrozumienie niezbędności pracy
własnej i posiadania umiejętności uczenia się również
z wykorzystaniem komputera i Internetu.

EST_K2_K03

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

EST_K2_K03

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

20

wykonanie ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do egzaminu

18

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

20

wykonanie ćwiczeń

30

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do egzaminu

18

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Znajomość. Połączenie liczebników z rzeczownikami. Określanie dokładnego i
przybliżonego czasu. Rozkład dnia. Ludzie "skowronki" i ludzie "sowy". Idiomy
związane z czasem.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

2.

Rodzaje czasowników. Czasowniki dokonane i niedokonane. Odmiana
czasowników z grupy pierwszej i drugiej. Odmiana czasowników przez osoby. Tryb
rozkazujący czasowników.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

3.

Liczebniki główne i porządkowe. Pogoda, zjawiska i obiekty przyrody. Oznaczanie
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Pory roku, miesiące. Typowe zajęcia
U3, U4, K1, K2, K3, K4
zimą, wiosną, latem i jesienią.

4.

Stopniowanie przymiotników, przeciwieństwa przymiotników. Zastosowanie
przymiotników z przydawkami.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

5.

Czasowniki ruchu jednokierunkowego, nieukierunkowanego, różnokierunkowego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

6.

Czasowniki ruchu z przydawkami.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

7.

Ogólne słowa dla grup przedmiotów, obiektów, zjawisk przyrody, świata
roślinnego i zwierzęcego i tak dalej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

8.

Miasto, historia, atrakcje turystyczne. Zastosowanie cząstek "-то" и "-нибудь".
Określanie odległości między miastami. Pytania: “ Как добраться до...?", "Где
находится ...?". Praca z mapą. Strony świata.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

9.

Państwa i ich główne atrakcje turystyczne. Mieszkańcy państw i miast.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

10.

Rosyjskie przesądy. Idiomy.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

11.

Opisywanie kształtów obiektów. Zdrowie. Części ciała ludzkiego. Narządy
wewnętrzne. Choroby i ich objawy. Zwroty: “жаловаться на…”, “у меня... / у
меня болит…”. Idiomy. Przenośne znaczenie czasownika “болеть”.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

12.

Zdrowy tryb życia. Wskazanie przyczyny i skutku w zdaniu (dlatego, ponieważ).

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

Sylabusy
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13.

Charakter. Cechy pozytywne i negatywne. Idiomy odnoszące się do charakteru
osoby. Wygląd zewnętrzny. Komplementy.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

14.

Święta noworoczne (Boże Narodzenie i Nowy Rok). Tradycje. Składanie życzeń i
“поздравления”.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

15.

Czas przyszły prosty i złożony. Produkty żywnościowe i potrawy. Określanie
smaków. Nakrycie stołu. Stosowanie czasowników „купить” i „покупать”.
Tradycyjne dania kuchni rosyjskiej. Odmiana rzeczowników.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

16.

Odzież, akcesoria. Użycie czasowników „одевать” i „надевать”. Charakterystyka
odzieży, użycie krótkich przymiotników. Konstruowanie zdań ze słowami:
одинаковые/разные, такой же и другой/не такой ... .

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

17.

Podsumowanie i powtórzenie przerobionego materiału. Przygotowanie do
pisemnej części egzaminu. Rozwiązywanie przykładowych zadań testowych.
Przygotowanie do części ustnej egzaminu. Rozbiór przykładowych pytań.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

18.

Zawody (praca). Miejsce pracy. Cechy charakteru i wymagane kwaliﬁkacje.
Rozwój kariery.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

19.

Optymizm i pesymizm. Uczucia i emocje. Biernik. Zaimki osobowe w bierniku.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

20.

Pieniądze. Miejsce pieniędzy w życiu człowieka. Dopełniacz. Zaimki osobowe w
dopełniaczu.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

21.

Dzień powszedni. Czasowniki ruchu jednokierunkowego, nieukierunkowanego,
różnokierunkowego. Czasowniki ruchu z przydawkami.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

22.

Święta ludowe i związane z nimi tradycje.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

23.

Co to jest szczęście? Czy ludzie, którzy mieszkają z dala od cywilizacji, są
szczęśliwi? Zaimki przeczące.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

24.

Wyjście do miasta. Życie w mieście i na wsi. Miejsca rozrywki w mieście.
Miejscownik. Zaimki osobowe w miejscowniku.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

25.

Sklep spożywczy. Klasyﬁkacja produktów żywnościowych. Nazwy produktów
żywnościowych występujących wyłącznie w liczbie pojedynczej. Opakowania.
Okres przydatności do spożycia.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

26.

W restauracji. Rezerwacja stolika. Nakrycie stołu.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

27.

Kupowanie. Drogo lub tanio. Zwroty: идти - куда?, за чем?/ зачем?; делать
покупки (где?)... .

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

28.

Połączenia audio i wideo. Rozmowa przez telefon. Celownik. Zaimki osobowe
celowniku.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

29.

Zdrowie. Hobby i zainteresowania pomagające zachować zdrowie. Nietypowe
hobby. Zaimki osobowe w narzędniku

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

30.

Podróże. Świat przyrody. Przypadki. Deklinacja liczebników głównych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

31.

Teatr i kino. Imiesłowy czasu teraźniejszego i przeszłego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

32.

Podsumowanie i powtórzenie przerobionego materiału. Przygotowanie do
pisemnej części egzaminu. Rozwiązywanie przykładowych zadań testowych.
Przygotowanie do części ustnej egzaminu. Rozbiór przykładowych pytań.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
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296 / 372

Semestr 1
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów,
metoda komunikatywna połączona z metodą Callana
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Niedopuszczenie do egzaminu: Student nie zostanie dopuszczony do
egzaminu w przypadku nieusprawiedliwionej absencji na więcej niż 2
zajęciach kursu i nie wypełnienia prac domowych. Zaliczenie odbywa
się w formie egzaminu, który składa się z dwóch części: pisemnej (60
min.) i ustnej (10 min na odpowiedź pojedynczego studenta).
Końcowa ocena egzaminu powstaje na podstawie średniej ocen z
części pisemnej i ustnej. Część pisemna zawiera w sobie zadania z
zakresu gramatyki, leksyki, rozumienia treści krótkiego tekstu oraz
odpowiedzi na podany temat. Część ustna zawiera zestaw pytań z
listy udostępnionej studentom na minimum 4 tygodnie przed
terminem egzaminu. Lista pytań składa się z tematów poruszonych
w ciągu całego kursu. Ocenie podlegają: bogactwo słownika, błędy
leksykalne i gramatyczne, umiejętność mówienia na temat, płynność
i pełność odpowiedzi. Skala ocen (część ustna oraz pisemna):
94%-100% -"5" 88% - 93% - "4,5" 82%-87% - "4" 76%-81% - "3,5"
70% - 75% - "3" Niewypełnienie wszystkich prac domowych
powoduje obniżenie oceny egzaminacyjnej o 0,5 punkta.

Semestr 2
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Niedopuszczenie do egzaminu: Student nie zostanie dopuszczony do
egzaminu w przypadku nieusprawiedliwionej absencji na więcej niż 2
zajęciach kursu i nie wypełnienia prac domowych. Zaliczenie odbywa
się w formie egzaminu, który składa się z dwóch części: pisemnej (60
min.) i ustnej (10 min na odpowiedź pojedynczego studenta).
Końcowa ocena egzaminu powstaje na podstawie średniej ocen z
części pisemnej i ustnej. Część pisemna zawiera w sobie zadania z
zakresu gramatyki, leksyki, rozumienia treści krótkiego tekstu oraz
odpowiedzi na podany temat. Część ustna zawiera zestaw pytań z
listy udostępnionej studentom na minimum 4 tygodnie przed
terminem egzaminu. Lista pytań składa się z tematów poruszonych
w ciągu całego kursu. Ocenie podlegają: bogactwo słownika, błędy
leksykalne i gramatyczne, umiejętność mówienia na temat, płynność
i pełność odpowiedzi. Skala ocen (część ustna oraz pisemna):
94%-100% -"5" 88% - 93% - "4,5" 82%-87% - "4" 76%-81% - "3,5"
70% - 75% - "3" Niewypełnienie wszystkich prac domowych
powoduje obniżenie oceny egzaminacyjnej o 0,5 punkta.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Semestr 1
Znajomość języka na poziomie A1.
Student posiada wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka rosyjskiego, zna alfabet, czyta tekst drukowany i pismo
odręczne, poprawnie zapisuje litery.
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Student zna podstawowe słownictwo i proste wyrażenia związane z danymi osobowymi i konkretnymi sytuacjami
komunikacyjnymi. Zakres aktywnego słownictwa (mowa) wynosi około ośmiuset słów, ponadto około pięciuset słów biernego
rozumienia.
Wykazuje opanowanie prostych struktur gramatycznych i wzorów zdaniowych, umożliwiające uczestnictwo w prostych
sytuacjach komunikacyjnych.
Zna podstawowe techniki i strategie uczenia się, umożliwiające i ułatwiające opanowanie języka rosyjskiego.
Semestr 2
Znajomość języka na poziomie A2.1.
Odmiana rzeczowników i przymiotników.
Czasownik: czasowniki dokonane i niedokonane, ruchu, czas przyszły prosty i złożony, tryby czasowników.
Oznaczenie dat, wieku, czasu.
Słownictwo obejmujące tematykę: mieszkanie, pogoda, miasto, praca z mapą, podróże i zwiedzanie, jedzenie, zdrowie,
odzież, święta, czynności codzienne, zainteresowania i czas wolny, opisywanie wyglądu zewnętrznego, charakteru człowieka.
Zakres aktywnego słownictwa (mowa) wynosi około tysiąca słów, ponadto około sześciuset słów biernego rozumienia.
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Polish Language and Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and East European, Russian and Eurasian
Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚRES.2F0.5cd5592f73b25.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Polski, Angielski
Dyscypliny
Nauki socjologiczne
Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z kulturą polską i normami społecznymi kraju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Studenci zyskują wiedzę na temat polskiej tradycji,
kultury i sztuki.

EST_K2_W06

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student posiada umiejętność wyrażania opinii
na temat kultury i sztuki, obejrzanego spektaklu
teatralnego, ﬁlmu, wystawy.

EST_K2_U02

prezentacja

EST_K2_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ funkcjonować w normach kulturowych
naszego kraju. Zwiększa się jego wiedza na temat
literatury, kultury i sztuki w Polsce.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

1. Barszcz z uszkami i pierogi ruskie. Polska kuchnia i jej smaki.
2. Szlakiem bohemy krakowskiej XIX i XX wieku. Kawiarnia Jama Michalika.
3. Katedra Wawelska - Polska historia królów , świętych i bohaterów.
4. Polskie zwyczaje wielkanocne. Wizyta w muzeum etnograﬁcznym./ lub
prezentacja multimedialna.
5. Legendy Krakowskie. Projekcja ﬁlmów - próby pisarskie.
6. Wizyta w muzeum MOCAK - wystawa czasowa./alternatywny temat w sytuacji
zdalnego nauczania; Kultura wizualna- Tomasz Bagiński.
7. Muzyka pop za żelazną kurtyną ( polska muzyka rockowa lat 70, 80, 90 )
8. Czy już to widziałeś? Piękno malarstwa polskiego XIX wieku.
9. Collegium maius - najstarszy uniwersytet w Polsce i jego historie.
10. Całuję rączki - polski savoir vivre.
11. Biogram po polsku. Redagowanie i zapis dat w języku polskim.
12. Nie tylko dla dzieci. Komiks polski od lat 30 do dziś. Wycieczka.
13. Polscy nobliści: Miłosz i Szymborska, Tokarczuk.
14. Spektakl teatralny uzależniony od repertuaru teatru KTO./lub alternatywny
temat związany z historia teatru w Polsce.

W1, U1, K1

Sylabusy

300 / 372

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, wykład
konwersatoryjny, metody e-learningowe, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach (obecność), quizy, aktywność na zajęciach, zadania
domowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany studentom posługującym się językiem polskim na poziomie A1/A2 zainteresowanym poszerzeniem wiedzy
z zakresu kultury i języka polskiego.

Sylabusy
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Internship
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Europeanisation and Governance in Central and
Eastern Europe

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTErpEŚS.2F0.5cd5592f95b53.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji
Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma studiów
studia stacjonarne
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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 150

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

kształcenie umiejętności pracy w zespole

C2

doskonalenie umiejętności interpersonalnych

C3

wykształcenie umiejętności zastosowania zdobywanej wiedzy w praktyce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Absolwent potraﬁ samodzielnie planować własne
uczenie się i doskonalenie przez całe życie,
ukierunkowywać innych w tym zakresie a także
kierować pracą zespołu.

U1

EST_K2_U05

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Absolwent jest gotów do do myślenia i działania
w sposób twórczy i przedsiębiorczy wykorzystując
wiedzę i umiejętności nabyte w toku studiów
EST_K2_K03, EST_K2_K04 raport
Absolwent jest gotów do do przestrzegania zasad etyki
zawodowej, rozwijania swego dorobku i pełnienia ról
związanych z zawodem w sposób odpowiedzialny

K1

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

Forma aktywności studenta
praktyki

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyka zawodowa w instytucji publicznej lub niepublicznej, zakończona
złożeniem raportu z praktyk.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Praktyka zawodowa
Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie raportu z praktyk.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Polish Language and Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Europeanisation and Governance in Central and
Eastern Europe

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTErpEŚS.2F0.5cd5592f73b25.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Polski, Angielski
Dyscypliny
Nauki socjologiczne
Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z kulturą polską i normami społecznymi kraju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Studenci zyskują wiedzę na temat polskiej tradycji,
kultury i sztuki.

EST_K2_W06

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student posiada umiejętność wyrażania opinii
na temat kultury i sztuki, obejrzanego spektaklu
teatralnego, ﬁlmu, wystawy.

EST_K2_U02

prezentacja

EST_K2_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ funkcjonować w normach kulturowych
naszego kraju. Zwiększa się jego wiedza na temat
literatury, kultury i sztuki w Polsce.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

1. Barszcz z uszkami i pierogi ruskie. Polska kuchnia i jej smaki.
2. Szlakiem bohemy krakowskiej XIX i XX wieku. Kawiarnia Jama Michalika.
3. Katedra Wawelska - Polska historia królów , świętych i bohaterów.
4. Polskie zwyczaje wielkanocne. Wizyta w muzeum etnograﬁcznym./ lub
prezentacja on-line
5. Legendy Krakowskie. Projekcja ﬁlmów - próby pisarskie.
6. Wizyta w muzeum MOCAK - wystawa czasowa./ alternatywny temat wsytuacji
nauczania zdalnego np. twórcy kultury wizualnej:Tomasz Bagiński
7. Muzyka pop za żelazną kurtyną ( polska muzyka rockowa lat 70, 80, 90 )
8. Czy już to widziałeś? Piękno malarstwa polskiego XIX wieku.
9. Collegium maius - najstarszy uniwersytet w Polsce i jego historie.
10. Całuję rączki - polski savoir vivre.
11. Biogram po polsku. Redagowanie i zapis dat w języku polskim.
12. Nie tylko dla dzieci. Komiks polski od lat 30 do dziś. Wycieczka.
13. Polscy nobliści: Miłosz i Szymborska, Tokarczuk.
14. Spektakl teatralny uzależniony od repertuaru teatru KTO./ lub alternatywny
temat związany z historią teatru w Polsce. Twórcy teatralni; Tomaszewski,
Grotowski, Kantor.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, wykład
konwersatoryjny, analiza przypadków, metody e-learningowe, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach (obecność), quizy, aktywność na zajęciach, zadania
domowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany studentom posługującym się językiem polskim na poziomie A1/A2 zainteresowanym poszerzeniem wiedzy
z zakresu kultury i języka polskiego.

Sylabusy

306 / 372

EU Foreign and Security Policy: Europe, NATO and Transatlantic Security
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and East European, Russian and Eurasian
Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚRES.2F0.6053742814f2c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji
Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym fakty,
zjawiska, obiekty i zależności związane
z bezpieczeństwem i politykami zagranicznymi
na kontynencie europejskim, jego miejscem
i znaczeniem w stosunkach politycznych. Absolwent
zna i rozumie w pogłębionym stopniu, konstrukcję,
zasady działania i funkcje systemów i instytucji Unii
Europejskiej w zakresie polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem
relacji Euro-Atlantyckich.

EST_K2_W01,
EST_K2_W03

egzamin pisemny

307 / 372

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ komunikować się na tematy
specjalistyczne oraz prowadzić debatę na tematy
związane z kontynentem europejskim, jego miejscem
i rolą we współczesnej polityce, gospodarce, przy
wykorzystaniu terminologii naukowej właściwej dla
studiów europejskich.

EST_K2_U03

egzamin pisemny

EST_K2_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
twórczy i przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę
i umiejętności nabyte w toku studiów.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

40

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

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

Ten kurs będzie dotyczył następujących tematów:
NATO między szczytami w Washington i Londynie: koncepcje strategiczne,
analizy, decyzje i polityki
Adaptacja wewnętrzna NATO: organizacja, procedury podejmowania decyzji i
system planowania obrony
Problemy operacji NATO i rozszerzenia
1.

W1, U1, K1
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej: geneza, rozwój i
perspektywy
Amerykańska odpowiedź na globalne zagrożenia bezpieczeństwa i wyzwania
Współczesne konﬂikty zbrojne: Irak, Afganistan, Bałkany i Kaukaz
Globalny terroryzm jako wyzwanie dla organizacji międzynarodowych

Sylabusy

308 / 372

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach i uczestnictwo w dyskusji: 20% oceny Esej: 30% oceny
Egzamin końcowy: 50% oceny
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Political Challenges to European Integration
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Europeanisation and Governance in Central and
Eastern Europe

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTErpEŚS.2F0.5cd5592edafe8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji
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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Both internal and external challenges constitute a new context for teaching about Europe. The main aim of the
course is to provide a critical and up to date perspective on European integration with regard to the phenomena
that jeopardise the European project and constitute a challenge to the future shape of the EU. The ﬁrst part of
the course is devoted to the internal dynamics and processes that are crucial to the formulation and
implementation of EU policies. These are concluded by the Oxford Debate. Then the course will focus on the
external factors that evoke speciﬁc reactions and result in new policy initiatives on the European national levels.
The course will be concluded with the simulation game, during which the students will learn the art of negotiation
and common decision-making. Each student will assume the role of a Member State Minister and negotiate the
draft of “the new EU agenda for ENP and migration pressures”. Each student will be tasked with preparing his/her
negotiation strategy based on a pre-assigned mandate. The negotiation mandates will be designed in a way,
which will lead to a constructive clash of opinions and arguments. The ﬁnal product of the simulation game will,
therefore, reﬂect the multiplicity of views and positions across European countries on such controversial issues
like migration and EU Neighbourhood Policy. Afterwards, the students will be asked to prepare a negotiation brief
explaining their positions, reﬂecting upon their performance and outcome of the game.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Students understand the functioning of the EU
institutions and policies

EST_K2_W01,
EST_K2_W03

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

W2

Students are aware of the challenges that the EU is
facing in globalised world

EST_K2_W02,
EST_K2_W03,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

EST_K2_U03,
EST_K2_U04

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The student is able to gather information and analyse
them independently and in a critical perspective

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do egzaminu

30

Przygotowywanie projektów

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Democratic deﬁcit,Euroscepticism in European politics, Between European
integration and disintegration, Neighbourhood crises – ENP in question,Eastern
dimension and Southern dimension of the ENP, EU in global order - addressing
emerging powers, Migration and asylum policy in the European Union, Securitizing W1, W2, U1
border control and mobility in the EU. Actors, contexts and practicies, Political
responses to the immigration crisis in a critical perspective, Simulation game Justice and Home Aﬀairs Council

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
attendance, exam, simulation game
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Gender, Democracy and Citizenship in CEE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Central and East European, Russian and Eurasian
Studies

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTEŚRES.2F0.5cd55931e5b00.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Nauki socjologiczne
Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, 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

The course covers a broad range of issues related to the concepts of gender, citizenship and democracy in the
context of the countries of Central and Eastern Europe. Contemporary processes will be presented in the scope of
historical development, with particular attention given to the construction of gender under the socialist regimes,
democratic transformation, Europeanization and globalization.

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

Students will be familiar with various notions of
political philosophy: ideological currents and political
doctrines, as well as their dependencies on one
another

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2

Student will gain deepened knowledge about the
terminology used when speaking of democratic and
non-democratic governments and their relation to
gender issues.

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W3

Student will know the main approaches in gender
studies

EST_K2_W02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W4

Student will understand how post-socialist
transformations as well as Europeanisation processes
impacted gender relations in Central and Eastern
European countries.

EST_K2_W01,
EST_K2_W02,
EST_K2_W03,
EST_K2_W05,
EST_K2_W06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U1

Student will have an ability to search, gather and
interpret data and information based on relevant
sources; has the ability to evaluate the importance of
sources.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U04,
EST_K2_U05,
EST_K2_U06

prezentacja

U2

Student will have the ability to read with
comprehension and critically analyse texts pertinent
to gender studies and have the ability to compare
them to texts presenting diﬀerent views on the
subject, confront them and draw his or her own
conclusions.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U04,
EST_K2_U05,
EST_K2_U06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Student will have the ability to write independent and
creative essays in based on a suitable selection of
sources and methodological workshops.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U04,
EST_K2_U05,
EST_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

Student will be able to prepare presentations and
communicate information, ideas, problems and
solutions individually or in a group.

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03,
EST_K2_U04,
EST_K2_U05,
EST_K2_U06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Students is ready to think critically about social
reality.

EST_K2_K01,
prezentacja, egzamin
EST_K2_K02,
pisemny / ustny
EST_K2_K03, EST_K2_K04

K2

Student is able to communicate his opinions to the
wider audience.

EST_K2_K01,
EST_K2_K02,
prezentacja
EST_K2_K03, EST_K2_K04

K3

Student is able to work in team and meet the
deadlines.

EST_K2_K03, EST_K2_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Feminism, democracy and citizenship: contemporary perspectives

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

2.

Gender and socialist regimes

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

3.

Gendering post-socialist transformations in Central and Eastern Europe

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

4.

Gender and nation in Central and Eastern Europe

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

5.

Sexual and intimate citizenship in Central and Eastern Europe

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

6.

EU and Gender mainstreaming in Central Eastern Europe

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

7.

A war on gender? Gender backlash? Cultural war? – recent developments in
Central and Eastern Europe

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja, egzamin pisemny / ustny

Attendance is obligatory, every student needs to
prepare and deliver a presentation and pass the exam.
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Methodology: Qualitative Methods
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.220.604f7517b2b56.22

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

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The central goal of this course is to prepare students to design and conduct qualitative methods projects by
giving them both theoretical and practical knowledge concerning qualitative research. Students will develop
research goals, choose method, analyze data and write a small project.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student understands steps involved in designing
qualitative research

EST_K2_W02

projekt, egzamin
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Student knows features and requirements of
qualitative research techniques, including grounded
theory, individual in-depth interviewing, focus group
interviews, qualitative content analysis, discourse
analysis and narrative analysis.

EST_K2_W02

projekt, egzamin

U1

Student is able to use qualitative research techniques
for carrying out: grounded theory, individual in-depth
interviewing, focus group interviews, qualitative
content analysis, discourse analysis and narrative
analysis.

EST_K2_U01

projekt

U2

Students are able to conduct their own qualitative
research project.

EST_K2_U01

projekt, egzamin

U3

Students are able to implement advanced procedures
of coding and categorisation, as well as implement
interpretive analysis with proper software

EST_K2_U01

projekt

EST_K2_K03

projekt

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student has good teamwork skills and is able to bear
responsibility for undertaking tasks.

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

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.

1. Qualitative versus quantitative: similarities and diﬀerences between paradigms
of social research

W1

2.

Designing qualitative research - thinking like a researcher. Speciﬁcs of
interpretive approach.

W1

Sylabusy
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3.

Grounded theory: features, procedures and examples.

W2, U1

4.

Ethnography: features, main procedures and good practice of in-depth / focus
interviews and participant observation.

W2, U1, U2

5.

Thematic analysis: coding, categorization and thematic frameworks.

W2, U1, U2

6.

Qualitative content analysis: features and main procedures.

W2, U1, U2

7.

Research tools for research on social attitudes and opinions: working with
statements and projection tools.

W2, U1, U2

8.

Critical discourse analysis: features, main procedures and typical research tools.

W2, U1, U2

9.

Narrative analysis: features, procedures and main research tools.

W2, U1, U2

10.

Qualitative research design in practice: caring for validity, reliability and
coherence.

W2, U2, K1

11.

Ethical dilemmas and research misconduct reconsidered.

W1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
projekt, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
The ﬁnal grade for the course will be calculated taking into account the
following elements: 1. group project (50%); 2. ﬁnal exam (50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
None

Sylabusy
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Methodology: Quantitative Methods
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.220.604f7597b2869.22

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

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiotem kursu jest proces zbierania, rozumienia i wykorzystywania ilościowych danych empirycznych
w naukach społecznych. Tematyka obejmuje koncepcyjne przygotowanie badań, przegląd różnych metod
i technik zbierania danych, oraz podstawy ich analizy i prezentacji wyników. Ogólne podejście jest praktyczne.
Wśród omawianych technik są różne rodzaje sondaży, eksperymenty i techniki socjometryczne.

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 koncepcje metodologii ilościowej,
obejmujące projektowanie badania, dobór próby,
podstawową analizę danych i raportowanie

EST_K2_W02

egzamin pisemny, raport

EST_K2_U01

egzamin pisemny, raport

EST_K2_K03

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować techniki ilościowe w celu zdobycia
odpowiedzi na postawione pytania badawcze

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpraca w zakresie przygotowania narzędzi
badawczych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

40

przygotowanie raportu

20

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Metodologia nauk społecznych - wprowadzenie. Projekty badawcze.
2. Deﬁnicje i hipotezy: konceptualizacja i operacjonalizacja.
3. Skale, indeksy i typologie.
4. Sondaże: typy sondaży, kwestionariusz, plan badania.
5. Proste sondaże opinii społecznej i dobór próby.
6. Podstawy analizy danych.
7. Wykorzystanie danych wtórnych.
8. Przyczynowość i eksperyment.
9. Modelowanie sytuacji społecznych: socjometria i teoria gier.
10. Raportowanie wyników.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

320 / 372

Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
passing the exam, completing two assignments
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Master Proseminar 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.220.62332b6371f44.22

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

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem seminarium jest pomoc studentom w sformułowaniu tematu badawczego do pracy magisterskiej,
opracowanie stanu badań i wybór odpowiednich ram teoretycznych i metodologii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady konstruowania tematu pracy badawczej oraz
wyboru metodologii

EST_K2_W01,
EST_K2_W02

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
konstruować temat badawczy, pytania badawcze,
opracować stan badań

U1

EST_K2_U02,
EST_K2_U03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
prowadzenia dyskusji, polemiki, krytyki i obrony
własnego stanowiska

K1

EST_K2_K02,
projekt
EST_K2_K03, EST_K2_K04

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

Forma aktywności studenta
proseminarium

20

analiza problemu

20

konsultacje

10

przeprowadzenie badań literaturowych

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

dyskusja nad tematami prac magisterskich wybranych przez studentów we
współpracy z promotorem

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, seminarium
Rodzaj zajęć
proseminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
project
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Master Proseminar 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.220.62332bef6122e.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

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Proseminarium magisterskie ma na celu pomoc studentom w przygotowaniu i przeprowadzeniu badań
magisterskich. Podczas seminarium studenci otrzymają wskazówki dotyczące etapów przygotowań do pracy
magisterskiej, w tym pisania propozycji pracy, prowadzenia badań i podejmowania przeglądu literatury. Jest on
oferowany studentom zainteresowanym badaniami dotyczącymi analizy polityki zagranicznej, w szczególności
polityki zagranicznej UE i polityki zagranicznej państw członkowskich; stosunków międzynarodowych w UE
i w bliskim sąsiedztwie, krajowych uwarunkowań polityki zagranicznej na poziomie krajowym i europejskim.
Dodatkowo seminarium jest otwarte dla osób zainteresowanych politycznymi aspektami integracji europejskiej,
koncepcją europeizacji, różnymi metodami analizy funkcjonowania instytucji europejskich ze szczególnym
uwzględnieniem Parlamentu Europejskiego, dyplomacji parlamentarnej itp.

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

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie
naukowe właściwe dla studiów europejskich,
stosowaną terminologię oraz metodologię badań
a także metody analizy i interpretacji wytworów
kultury w kontekście przede wszystkim europejskim

EST_K2_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

Absolwent zna i rozumie zasady dotyczące ochrony
i zarządzania własnością intelektualną oraz możliwości
rozwoju własnej przedsiębiorczości

EST_K2_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

EST_K2_U05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

EST_K2_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować własne
uczenie się i doskonalenie przez całe życie,
ukierunkowywać innych w tym zakresie a także
kierować pracą zespołu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

bsolwent jest gotów do do myślenia i działania
w sposób twórczy i przedsiębiorczy wykorzystując
wiedzę i umiejętności nabyte w toku studiów

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

Forma aktywności studenta
proseminarium

20

Przygotowanie prac pisemnych

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

Typy badań społecznych w studiach europejskich

W1, U1

2.

Elementy krytycznego myślenia w przygotowaniu plany pracy magisterskiej

W2, U1, K1

3.

Od pomysłu do pracy magisterskiej. Etapy przygotowywania projektu
badawczego.

W2, U1, K1

4.

Praca ze źródłami. Bibiliograﬁa i przegląd literatury

W2, U1, K1

Sylabusy
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Obowiązki i odpowiedzialność naukowca w zakresie studiów europejskich i nauk
politycznych

5.

W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

proseminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Od studentów oczekuje się aktywnego uczestnictwa w
seminariach. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Ocena
kursu składa się z kilku elementów: Napisanie oświadczenia
projektowego. Prezentacja projektu pracy magisterskiej.
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Eurocompetences II: Cultural Project Management
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Euroculture

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTES.220.5cf8d04bd0b1c.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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu przybliżyć studentom ogólne pojęcia, modele i narzędzia zarządzania projektami i komunikacji
międzykulturowej, co pozwoli im rozwinąć projekt kulturowy od początkowych etapów, przeprowadzić działania
w ramach planowania, wdrażania i oceny oraz uwzględnić takie czynniki, jak kultura pracy, umiejętności
komunikacyjne i interpersonalne.

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 możliwości rozwoju własnej
przedsiębiorczości w ramach przygotowanego
projektu.

EST_K2_W04

projekt

U1

Student potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy aby
formułować własny lub grupowy projekt w sferze
EST_K2_U01
kultury, dobierając do tego odpowiednie metody
i narzędzia badawcze a także odpowiednie techniki ICT

projekt

U2

Student potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania analizy oraz twórczej
interpretacji wybranych wytworów kultury,
w szczególności kultury europejskiej.

EST_K2_U02

raport, zaliczenie

U3

Student potraﬁ komunikować się na tematy
specjalistyczne oraz przygotować i zarządzać
projektem powiązanym z kulturą.

EST_K2_U03

projekt, raport

K1

Student jest gotów do przygotowania projektów
kulturowych które wypełnianiają społeczne
zobowiązania i są dla interesu publicznego w obszarze
europejskim, regionalnym lub lokalnym.

EST_K2_K01

projekt

K2

Student jest gotów do do myślenia i działania
w sposób twórczy i przedsiębiorczy w ramach
projektu, wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte
w toku studiów

EST_K2_K03

projekt

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 projektu

60

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

poprawa projektu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- I culture, We culture. Deﬁniowanie celów osobistych w kontekście kulturowym
-Projekt. Wizja, innowacja, wyniki.
-Europejska wartość dodana i budowanie zespołu
-Praca sieciowa. Partnerstwa, prezentacja.
- Tryby pracy: warsztaty, sesje twórcze, mapowanie myśli w zespole.
- Konsolidacja - punkt kontrolny i prezentacje.
- Dziedzictwo i poza nim: demokratyczna muzeologia.
- Uczestnictwo, integracja, społeczności lokalne.
- Prace w toku: prezentacje projektu. Ocena.
- Raporty końcowe. Konsolidacja. wnioski

1.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

UDZIAŁ 10% (INDYWIDUALNY) 45% PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI
projekt, raport, zaliczenie PROJEKTU (ZESPÓŁ) 20% PROJEKT KOŃCOWY (ZESPÓŁ) 25%
RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU (INDYWIDUALNY)

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Euroculture Methodology Seminar and IP Preparation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Euroculture

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTES.220.5cf8d04c0b61d.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Sylabusy

330 / 372

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Część 1: Formułowanie pytań badawczych i projektowania: rozważania epistemologiczne, metodyczne
i praktyczne Ten komponent teoretyczny zapewni studentom narzędzia potrzebne do projektowania pytań
badawczych na poziomie akademickim. Studenci zdobędą kompetencje w konstruowaniu dobrze sformułowanych
pytań badawczych i dobrej praktycznej wiedzy na temat procesu badań naukowych i związanych z nim pojęć. Po
ukończeniu tej części kursu student będzie mógł połączyć proces badawczy z planowaniem pisania
akademickiego. Ogólne wprowadzenie do tematu IP i podtematów, wraz z omówieniem przypisanych artykułów
IP. Część 2: Wprowadzenie do metodologicznych podejść, Warsztaty metod badań empirycznych Ta część kursu
zapewni studentom ogólny zarys różnych perspektyw metodologicznych w badaniach interdyscyplinarnych,
a także praktyczne doświadczenie różnych metod. Krótki zarys głównych podziałów w metodach empirycznych ilościowych i jakościowych - oraz ich przykłady, zapewni studentom ogólne ramy dla ich badań. Studenci powinni
zrozumieć, w jaki sposób założenia leżące u podstaw różnych perspektyw metodologicznych wpływają na wybór
i wykorzystanie metod. Omówione zostaną również kwestie etyczne, a także wiarygodność danych. Po
wprowadzeniu teoretycznym studenci zostaną zapoznani z pięcioma różnymi metodami empirycznymi,
a mianowicie: gromadzeniem i analizą danych wtórnych; analiza treści / dyskursu; budowa i analiza ankiet;
budowa wywiadu i analiza; analiza przypadku oraz analizy porównawcze. Część 3: Krytyczna reﬂekscja,
prezentacja wyników Ta sekcja da studentom narzędzia do oceny własnych badań i uświadomienia sobie
ograniczeń swoich odkryć i różnych stronniczości badań (ograniczenia czasowe, ograniczenia językowe, brak
dostępu do reprezentatywnych próbek, stronnicze informacje itp.), A także sposób, w jaki badania kształtuje
badaną rzeczywistość. Ta ostatnia sekcja da także studentom narzędzia do ukończenia pracy na IP, w tym cytaty,
recenzowanie, tłumaczenie cytatów lub tekstu i jak to zrobić, Styl Chicago.

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 pogłębionym stopniu
metodologię badań a także metody analizy
i interpretacji yjawisk społecznych, kulturowych oraz
politycznych w kontekście przede wszystkim
europejskim

EST_K2_W02

projekt, zaliczenie

U1

Student potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy aby
formułować, analizować, i rozwiązywać problemy
badawcze dotyczące zjawisk społeczno-politycznokulturowych w kontekście europejskim, dobierając
do tego odpowiednie metody i narzędzia badawcze.

EST_K2_U01

projekt, wyniki badań

U2

Student potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny,
analizy i syntezy problemów badawczych oraz
stosowane przez siebie metodologie.

EST_K2_U02

projekt, wyniki badań,
zaliczenie

U3

Student potraﬁ samodzielnie planować własny projekt
badawczy, potraﬁ przekazać konstruktywny feedback
dla innych na zajęciach, a także kierować pracą
zespołu.

EST_K2_U05

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium

60

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań empirycznych

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

poprawa projektu

10

konsultacje

10

analiza i przygotowanie danych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
260

ECTS
10.0

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.

Wprowadzenie do badań w naukach społecznych i humanistycznych;
Tematy badawcze: problem (y) i zakres badań / pytań badawczych
Burza mózgów: pomysły badawcze
Wybór i przegląd literatury
Baza danych bibliotek / narzędzia badawcze;
Konceptualizacja: wskaźniki, zmienne, jednostki analizy i obserwacji.
Operacjonalizacja, zbieranie danych.
Pisanie artykułów naukowych, jak napisać streszczenie
Gromadzenie i analiza danych wtórnych
Projekt badania ankietowego
Techniki porównawcze
Analiza treści / dyskursu: przegląd i praktyczne zastosowanie
Projekt badawczy; metodologia i metody;
Podstawowe zagadnienia metodologiczne, zagadnienia epistemologiczne i
ontologiczne
Przeprowadzanie wywiadów
Metody porównawcze
Analiza treści / dyskursu
Warsztat z ankiety / wywiadu
przegląd recenzentów, krytyczna reﬂeksja, prezentacje
Mała dyskusja grupowa na temat postępu badań, drobne problemy związane z
pisaniem
Spotkania opiekuna-studenta w celu omówienia ostatecznych projektów

W1, U1, U2, U3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

projekt, wyniki badań,
prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział / przygotowanie się do seminariów (20%) - Obecność,
aktywny udział, czytanie przypisanych materiałów Zadania
(30%) - w tym przygotowanie projektu empirycznego,
konsultacje w ramach IP paper Projekt końcowy + prezentacja
projektu (50%) -Jakość projektu, umiejętność odpowiedzi na
pytania i obrona wyboru metodologii

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Spanish Course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.220.604f7320497ec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The student at the end of this course can understand sentences and frequently used expressions related to areas
of most immediate relevance(e.g. basic personal and family information, local geography, employment, people
relations). Students can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of
information on familiar and routine matters. Students can describe in simple terms of his/her background,
immediate environment and matters in areas of immediate need.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

334 / 372

W1

EST_K2_W01

egzamin ustny

EST_K2_U05

egzamin ustny

EST_K2_K03

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1
Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Forma aktywności studenta
lektorat

60

wykonanie ćwiczeń

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe,
konwersatorium językowe, grywalizacja
Rodzaj zajęć
lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
midterm exam or regular quizzes, attendance and students' coursework
(homework , presentations), the ﬁnal oral exam
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Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Euroculture Research Seminar: Europe in the Wider World I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Euroculture

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTES.220.5cf8d04c3bd4b.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

history of relations between Europe and Latin
American and the Caribbean region

EST_K2_W01,
EST_K2_W02

projekt

W2

mutual inﬂuence of Europe and Latin America in the
area of politics, economics, migration, political
philosophy and culture

EST_K2_W01,
EST_K2_W03,
EST_K2_W05

projekt

W3

selected contemporary phenomenon in Latin American EST_K2_W03,
countries with the focus on the role of Europe
EST_K2_W05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

explain the nature of relations between Europe and
Latin American and the Caribbean region

EST_K2_U02,
EST_K2_U03

esej

U2

expalin the place of Latin America in the broader
persepctive with special focus in its relations with
Europe

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03

esej

U3

Bridge, through an interdisciplinary approach, the
ﬁelds of Latin American and European Studies

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

conduct a debate about the European inﬂuence on
nonEuropean regions of the world

EST_K2_K02, EST_K2_K03 projekt, esej

K2

work in group and individually, formulate thesis and
argument its opinions

EST_K2_K01,
projekt, esej
EST_K2_K02, EST_K2_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

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.

Latin America – what, where, why? - Latin American studies in Europe. Independence came from outside.- Liberals and conservatives and their impact on
Latin America - Struggling for Latin America – the Monroe Doctrine and the
Europeans - Positivism in Latin American or Latin American Positivism? - Latin
Americans means who? - Pan-Americanism. From Simon Bolivar to the Summits of
the Americas - Cuba 1959 – Cuban or communist revolution? - Transatlantic
Triangle: U.S. – Europe – Latin America - European Union and Latin America - Latin
American in the 21st Century: Political culture, Democracy building, Human
Rights.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Students will be assessed based in their participation in class and
preparation for it (complete assigned readings). Students a required to
prepare a group project (groups between 3 to 4 persons) dedicated to the
subject of the course and consulted with lecturer as well as a ﬁnal paper.
Students must choose, analyse and discuss a relevant topic to the course
using an interdisciplinary approach. The ﬁnal note is e median of notes for
the project and paper.

339 / 372

Euroculture Research Seminar: Europe in the Wider World II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Euroculture

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTES.220.5cf8d04c6c763.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kursu jest zbadanie i omówienie szerokiego obszaru wschodnich granic w kontekście Unii
Europejskiej, a także procesów zmian w społeczeństwach w tej części Europy. W tym kontekście szczególny
nacisk zostanie położony na Polskę. Podczas kursu poznamy granicę między Wschodem a Zachodem, dążąc
najpierw do zrozumienia historycznej złożoności regionu CEE i jego obecnych przemian społecznych
i politycznych. Chcemy zrozumieć i skonfrontować historyczną dualistyczną koncepcję Europy z jej praktycznymi
implikacjami. Główne pytania, na które należy odpowiedzieć podczas kursu, brzmią: Jakie jest znaczenie tych
podziałów dzisiaj? Jakie jest obecne znaczenie historycznych konstrukcji Europy Środkowej w jej różnych
interpretacjach? Jaką rolę odgrywa religia, tożsamość narodowa i migracja w budowaniu i negocjowaniu
europejskości w CEE? Jakiego rodzaju podziały obecnie doświadczamy i jakie czynniki je stymulują? Jakie są
wzajemne postrzeganie Wschodu i Zachodu, ale także między Europą Środkowo-Wschodnią a Zachodem?
Dyskusja na temat kursu będzie oparta na istniejącej literaturze przedmiotu, ale także na oryginalnych badaniach
prowadzonych obecnie przez pracowników Instytutu Europeistyki.

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 stopniu pogłębionym fakty,
zjawiska, obiekty i zależności związane z regionem
Europy środkowo-wschodnej, jego miejscem
i znaczeniem w stosunkach społeczno-kulturowopolitycznych z innymi regionami Europy.

EST_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie najistotniejsze dylematy
współczesnego regionu Europy środkowo-wschodniej,
przede wszystkim w odniesieniu do problemów
społecznych i politycznych.

EST_K2_W05

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym
społeczne, historyczne, i kulturowe uwarunkowania
procesów zachodzących obecnie w regionie Europy
środkowo-wschodniej.

EST_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

EST_K2_U02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny,
analizy i syntezy a także twórczej interpretacji
wybranych zagadnień dotyczące regionu Europy
środkowo-wschodniej.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

341 / 372

Rola granic w konstruowaniu tożsamości. Centra i peryferie
Mitologizacja Europy Środkowej i Wschodniej
Transformacja społeczno-gospodarcza w EŚW. Przypadek procesów
dekomunizacji.
Zagubiony między tronem a ołtarzem? Religia i polityka w Europie Środkowej i
Wschodniej
Poszukiwanie zmian kulturowych? Ruchy feministyczne i LGBTQ w Europie
Środkowej i Wschodniej
Uwarunkowana płciowe - perspektywa transformacji nieliberalnej w Europie
Środkowej i Wschodniej
Us versus Them. Odrodzenie narodowych (istycznych) narracji w Europie
Środkowej
Us versus Them - Wielokrotne wizje Europy
Retoryka anty-uchodźcza w strefach wolnych od uchodźców. Przypadek CEE
Zmieniające się społeczeństwa na granicach Europy - współczesna migracja
napływa do Europy Środkowo-Wschodniej

1.

W1, W2, W3, U1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Obecność jest
obowiązkowa (studenci, którzy upuścili więcej niż dwia zajęcia, będą
musieli spotkać się z koordynatorem kursu i uzupełnić brakujące
prace). Opuszczenie więcej niż 50% zajęć spowoduje konieczność
jego powtórzenia w następnym roku. Ocena kursu składa się z kilku
elementów. (A) Ciągła ocena na zajęciach: udział w dyskusjach,
praca w grupie, przygotowanie do zajęć (20%) (B) Zaleczenie
końcowe obejmujące pytania w stylu eseju. = 80% oceny końcowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy

342 / 372

Euroculture Internship
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Euroculture

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTES.240.5cf8d04d02cdd.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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
25.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 650

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem stażu jest połączenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności badawczych z praktycznym doświadczeniem
i przygotować studentów do przyszłej kariery zawodowej. Staż powinien być przeprowadzony w organizacji
(krajowej lub międzynarodowej) związanej z programem Euroculture, a zadania prowadzone podczas stażu
powinny być na poziomie akademickim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

343 / 372

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu,
konstrukcję, zasady działania i funkcje instytucji lub
organizacji w którym robi staż, i jest w stanie
zrozumieć powiązania do innych systemów i instytucji
funkcjonujących w przestrzeni kontynentu
europejskiego.

EST_K2_W03

zaliczenie

U1

Student potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
naukowej aby formułować, analizować, prognozować
i rozwiązywać problemy w kontekście danej instytucji
lub organizacji w której robi staż.

EST_K2_U01

raport, zaliczenie

U2

Student potraﬁ komunikować się na tematy
specjalistyczne w sposób profesjonalny oraz naukowy,
przy wykorzystaniu terminologii odpowiedniej dla
dziedziny w której pracuje.

EST_K2_U03

raport, zaliczenie

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do do wypełniania społecznych
zobowiązań oraz organizowania działań na rzecz
środowiska profesjonalnego w którym wykonuje staż.

EST_K2_K01

zaliczenie

K2

Student jest gotów do do myślenia i działania
w sposób twórczy, wykorzystując wiedzę
i umiejętności nabyte w toku studiów.

EST_K2_K03

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
praktyki

650

przygotowanie raportu

30

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
695

ECTS
25.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
650

ECTS
26.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
650

ECTS
26.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

344 / 372

Aby uzyskać punkty kredytowe (25 ECTS) za staż, student musi spełnić
następujące warunki:
• być zarejestrowanym na staż ;
• Przygotowanie plan stażu, który zostanie zatwierdzony przez opiekuna stażu
• Udzielenie jasnych ustaleń dotyczących nadzoru ze stronami zapewniającymi
stażu;
• Zawarcie standardową umowę o staż ;
• Przesłanie raport o swoim stażu nie później niż trzy tygodnie po zakończeniu
stażu. Raport ten zostanie zatwierdzony i sklasyﬁkowany przez opiekuna praktyk

1.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów
Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

raport, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Opiekun praktyk zawodowych oceni staż na podstawie ostatecznego
formularza oceny wypełnionego przez kierownika praktyki (liczy 40%),
oraz własnego raportu końcowego praktykanta: analitycznego / opisowego
(40%) i część badawcza (20%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
dla studentów na drugim roku studiów MA in Euroculture

Sylabusy

345 / 372

Euroculture Research Track workshop: Connecting Academic, Research
and Civic Communities
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Euroculture

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTES.240.5cf8d04d31617.22

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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Warsztaty mają na celu omówienie barier i czynników społecznych, politycznych, ekonomicznych, etycznych,
a także poznawczych związanych ze światem badań akademickich i nieakademickich. Podczas gdy studenci
wchodzą do programów, ich wykładowcy i pracownicy akademiccy często nie mają czasu na dzielenie się
trudnościami związanymi z działalnością badawczą. Wówczas wielu studentów (i uczonych!) Ma to „normalne”
poczucie bycia nieprzygotowanym na badania nawet po kilku latach praktyki. Celem tych warsztatów jest
wypełnienie tej luki poprzez dyskusję ze studentami na temat tego, o czym się często nie mówi w środowisku
akademickim. Tutoriale i warsztaty są specjalnie zaprojektowane dla studentów studiów magisterskich
(Euroculture), którzy chcą rozwijać karierę w dziedzinie badań naukowych lub poprawić swoje umiejętności
badawcze, a także własną pewność siebie w radzeniu sobie z światem naukowym.

Sylabusy

346 / 372

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

terminologię stosowaną, metodologię badań, a także
metody analizy w celu zidentyﬁkowania odpowiednich
zasobów i najlepszych praktyk do skutecznego
działania w środowisku akademickim

EST_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
Udział w ćwiczeniach
grupowych i zabieranie
do domu

EST_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
Udział w ćwiczeniach
grupowych i zabieranie
do domu

EST_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
Udział w ćwiczeniach
grupowych i zabieranie
do domu

EST_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
Udział w ćwiczeniach
grupowych i zabieranie
do domu

EST_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
Udział w ćwiczeniach
grupowych i zabieranie
do domu

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wykorzystać swoją wiedzę na temat
zarządzania badaniami i funkcjonowania europejskich
środowisk akademickich w celu określenia najlepszych
praktyk w szkolnictwie wyższym

U2

Student potraﬁ niezależnie planować proces uczenia
się warsztatu naukowca i rozwój na wczesnym etapie
kariery w dziedzinie badań akademickich
i stosowanych, zwłaszcza poprzez pracę w zespołach
z jej rówieśnikami

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów krytycznie ocenić znaczenie
i wpływ wiedzy akademickiej i wkładu naukowego
w kształtowanie społeczne społeczności politycznych

K2

Student jest gotów aby przestrzegać zasady etyki
zawodowej, aby pełniać swoją rolę naukowca
w odpowiedzialny sposób zarówno w środowisku
akademickim, jak i poza nim.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

przygotowanie dokumentacji

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

347 / 372

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Obszary badań. Kompetencje metodologiczne i akademickie.

W1, U1

2.

Wspólnoty akademickie: Gdzie jest moja? Od literatury akademickiej po ludzi i
instytucje stojące za nimi.

W1, U1, U2

3.

Rozpowszechnianie badań i świat wydawniczy.

W1, U1, K2

4.

Badania poza środowiskiem akademickim. Tworzenie sieci, integracja, rozwijanie
umiejętności i kariery.

K1

5.

Dotarcie do społeczności obywatelskiej, mediów i współpraca z innymi.

W1, K1, K2

6.

Opracowanie programu badań i zbudowanie portfolio akademickiego.

W1, U2, K1

7.

Przygotowanie do Euroculture responsio

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, Udział w
ćwiczeniach grupowych i
zabieranie do domu

Warunki zaliczenia przedmiotu
Mapowanie badań • Zakres badań i ramy teoretyczne • Sieć
badawcza • Strategia sieci: pierwszy kalendarz badań
Branding produktów badawczych i strategia sieciowa • Krótki
bio / e-mail • Program szkolenia + programy doktoranckie +
lista możliwości zatrudnienia • Krótka lista zasobów
instytucjonalnych + 3 osoby polecające Raport i plan badań •
akademickie sygnały nawigacyjne • portfolio • Program
badań • Raport samo-oceny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dla studentów Euroculture na drugim roku studiów, którzy wybrali 'research track'

Sylabusy

348 / 372

Euroculture Research Track and Tutorship
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Euroculture

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTES.240.5cf8d04d5fb14.22

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

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
20.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem ścieżki badawczej (RT) podczas trzeciego semestru jest rozwijanie umiejętności i kompetencji studentów
z myślą o kontynuacji kariery naukowej (takiej jak studia doktoranckie), lub pracy, w której kompetencje
badawcze są niezbędne (np w think tanks). Ścieżka badawcza jest ukierunkowana na indywidualne badania
wspierane przez opiekuna naukowego (członka kadry akademickiej z uniwersytetu). Ten tutorial ma formę
spotkań indywidualnych i korespondencji elektronicznej w atmosferze akademickiego mentoringu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

349 / 372

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie
naukowe właściwe dla studiów europejskich,
stosowaną terminologię oraz metodologię badań które
urzywa w pracy badawczej.

EST_K2_W02

wyniki badań, esej

U1

Student potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy aby
formułować, analizować i rozwiązywać problemy
badawcze dotyczące jego/jej pracy w ramach ścieżki
badawczej, dobierając do tego odpowiednie metody
i narzędzia badawcze.

EST_K2_U01

esej

U2

Student potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania pracy badawczej, w tym
krytycznej oceny, analizy i syntezy a także twórczej
interpretacji wybranych tematów.

EST_K2_U02

wyniki badań, esej

U3

Student potraﬁ komunikować się na tematy
specjalistyczne oraz prowadzić panel dyskusyjny
na tematy związane ze swoim projektem badawczym,
przy wykorzystaniu terminologii naukowej właściwej
dla studiów europejskich.

EST_K2_U03

prezentacja

U4

Student potraﬁ samodzielnie planować własne uczenie
się, planując swój czas in pracę własną.

EST_K2_U05

wyniki badań, esej

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie projektu

100

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań empirycznych

100

przygotowanie eseju

60

przygotowanie referatu

30

pozyskanie danych

60

analiza i przygotowanie danych

60

badania terenowe

60

przygotowanie pracy semestralnej

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
595

ECTS
20.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

350 / 372

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Plan badań i projekt badawczy
- Rozważania teoretyczne
- Ramy analityczne
- dobierania danych i metody analizy
- praca w terenie
-kodowanie
-Interpretacja wyników
-feedback
-samo-reﬂeksja
-Euroculture research track: przygotowanie responsio
-prezentacja / dyskusja panelowa
-feedback i wnioski

W1, U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

-Artykuł naukowy (około 7000 słów) -Responsio (publiczna
wyniki badań, esej, prezentacja prezentacja wyników badań) -rozwój projektu badawczego +
dyskusje z tutorem

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dla studentów Euroculture na drugim roku studiów, którzy wybrali ścieżkę badawczą.

Sylabusy

351 / 372

Euroculture Thesis Proposal
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Euroculture

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTES.240.6058569c20d1c.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

'Thesis outline' stanowi rozwinięcie propozycji badawczej. Zarys pracy jest warte 5 punktów ECTS i powinno być
wynikiem co najmniej 140 godzin niezależnej pracy. Powinien jasno wykazać, że student przeprowadził
niezależnie obszerne wstępne badania do swojej pracy magisterskiej w trzecim semestrze.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

352 / 372

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie
naukowe właściwe dla swoich badań, stosowaną
terminologię oraz metodologię badań a także metody
analizy i interpretacji.

EST_K2_W02

zaliczenie

U1

Student potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy aby
formułować, analizować i rozwiązywać problemy
badawcze dotyczące jego/jej pracy magiesterskiej,
dobierając do tego odpowiednie metody i narzędzia
badawcze.

EST_K2_U01

zaliczenie

U2

Student potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania pracy magisterskiej,
w tym krytycznej oceny, analizy i syntezy a także
twórczej interpretacji wybranych tematów.

EST_K2_U02

zaliczenie

U3

Student potraﬁ samodzielnie planować własne
badania i zagospodarować swój czas w sposób
odpowiedzialny i efektywny.

EST_K2_U05

zaliczenie

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

80

poprawa projektu

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Portfolio pracy powinno zawierać następujące elementy:

1.

Sylabusy

- tytuł i podtytuł pracy
-Wprowadzenie: Przedstawiony temat, tło i uzasadnienie tematu pracy
-Pytania/problemy badawcze
- Oświadczenie o europejskim wymiarze pracy (znaczenie badań)
- Kontekstualizacja badań (przegląd literatury)
- Proponowana metodologia badań
- Proponowane ramy badania (sekcje i rozdziały)
- zagadnienia etyczne (jeśli dotyczy)
- Harmonogram, aby dotrzymać terminu oddania pracy
- Bibliograﬁa z adnotacjami

W1, U1, U2, U3
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student przesyła 'Thesis outline' do swoich promotorów oraz do
koordynatora programu, i musi uzyskać pozytywne zaliczenie od obu
opiekunów naukowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
dla studentów Euroculture na drugim roku studiów

Sylabusy
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Master Seminar & Thesis (incl. Protection of Intellectual Property Rights) 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.2C0.5cf0e906b1479.22

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

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 20

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
25.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem seminarium jest pomoc studentom w przygotowaniu prac magisterskich i przekazanie im umiejętności
akademickich

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

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie
naukowe właściwe dla studiów europejskich,
stosowaną terminologię oraz metodologię badań
a także metody analizy i interpretacji wytworów
kultury w kontekście przede wszystkim europejskim;
Absolwent zna i rozumie zasady dotyczące ochrony
i zarządzania własnością intelektualną oraz możliwości
rozwoju własnej przedsiębiorczości

EST_K2_W02,
EST_K2_W04

zaliczenie

EST_K2_U01,
EST_K2_U02,
EST_K2_U05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
z dyscyplin właściwych dla kierunku aby formułować,
analizować, prognozować i rozwiązywać problemy
badawcze dotyczące kontynentu europejskiego, także
złożone i nietypowe, dobierając do tego odpowiednie
metody i narzędzia badawcze Absolwent potraﬁ
we właściwy sposób dobierać źródła i informacje
w celu dokonania krytycznej oceny, analizy i syntezy
a także twórczej interpretacji wybranych wytworów
kultury, w szczególności kultury europejskiej
Absolwent potraﬁ samodzielnie planować własne
uczenie się i doskonalenie przez całe życie,
ukierunkowywać innych w tym zakresie a także
kierować pracą zespołu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do do myślenia i działania
w sposób twórczy i przedsiębiorczy wykorzystując
wiedzę i umiejętności nabyte w toku studiów
EST_K2_K03, EST_K2_K04 zaliczenie
Absolwent jest gotów do do przestrzegania zasad etyki
zawodowej, rozwijania swego dorobku i pełnienia ról
związanych z zawodem w sposób odpowiedzialny

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

20

przygotowanie pracy dyplomowej

450

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
470

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

20

przygotowanie pracy dyplomowej

370

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
390

ECTS
25.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

Seminarium magisterskie ma na celu pomóc uczniom w napisaniu pracy
dyplomowej. Seminarium magisterskie koncentruje się na rozwijaniu tematu pracy
doktorskiej, metodologii i badań. Od studentów oczekuje się przedstawienia części
swojej bieżącej pracy.
Możliwe obszary tematyczne dla rozpraw, które będą omawiane podczas spotkań:
• Europejska kultura i tożsamość
• Nacjonalizm i pochodzenie etniczne
• Mniejszości w Europie
W1, U1, K1
• Demokracja i obywatelstwo w Europie
• Migracja
• Religia

1.

Seminarium magisterskie obejmuje: spotkania w klasie, informacje na temat
ochrony praw własności intelektualnej. Student musi uzyskać ocenę z wszystkich
części seminarium magisterskiego.

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem otrzymania zaliczenia seminarium magisterskiego jest: I
semestr seminarium magisterskiego - wstępny tytuł i szkic minimum 200
słów do ostatniego dnia zajęć w semestrze letnim. II semestr seminarium
magisterskiego - złożenie jednego rozdziału na koniec okresu egzaminu
poprawkowego. III semestr seminarium magisterskiego - złożenie pracy
magisterskiej.

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem otrzymania zaliczenia seminarium magisterskiego jest: I
semestr seminarium magisterskiego - wstępny tytuł i szkic minimum 200
słów do ostatniego dnia zajęć w semestrze letnim. II semestr seminarium
magisterskiego - złożenie jednego rozdziału na koniec okresu egzaminu
poprawkowego. III semestr seminarium magisterskiego - złożenie pracy
magisterskiej.
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Master Seminar & Thesis (incl. Protection of Intellectual Property Rights) 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.2C0.5cf0e906db408.22

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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 20

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
25.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem jest zaawansowana pomoc studentowi w przygotowaniu projektu i napisaniu pracy magisterskiej
z zakresu studiów europejskich

C2

Celem seminarium jest ponadto ukierunkowanie studenta na właściwe decyzje dotyczące projektu pracy
magisterskiej, a zwłaszcza: wybór i zawężenie tematu, określenie problemu i pytań badawczych, doboru
i precyzyjnego określenia metodologii badań, zasad zbierania danych pierwotnych i wtórnych oraz reguł
prowadzenia empirycznej analizy.

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

jak analizować i krytycznie interpretować zjawiska
i problemy współczesnych społeczeństw europejskich,
z poszanowaniem europejskiej kultury politycznej
i tożsamości

EST_K2_W01

zaliczenie

W2

która terminologia powinna być zastosowana
w naukach humanistycznych i społecznych
w specyﬁcznych projektach magisterskich

EST_K2_W02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować, zaprojektować i przeprowadzić badania
stosując odpowiednią metodologię oraz jej procedury

EST_K2_U01,
EST_K2_U06

zaliczenie

U2

czytać ze zrozumieniem i w krytyczny sposób teksty
z zakresu studiów europejskich, potraﬁąc porównywać
je z tekstami prezentującymi różne punty widzenia
na dany temat - w celu skonfrontowania perspektyw
poznawczych i wyciągnięcia własnych konkluzji

EST_K2_U02

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny wiedzy składającej się na dorobek
studiów europejskich, przydatnej do rozwiązywania
społecznych, politycznych i ekonomicznych
problemów dotyczących zjawisk i procesów w Europie,
z jednoczesnym kreatywnym podejściem opartym
na wiedzy uzyskanej w czasie studiów

EST_K2_K02, EST_K2_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

20

przygotowanie projektu

25

przeprowadzenie badań empirycznych

50

analiza badań i sprawozdań

30

przygotowanie pracy dyplomowej

50

analiza i przygotowanie danych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
205

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

20

przygotowanie pracy dyplomowej

250

badania terenowe

50

konsultacje

20

poprawa projektu

25

analiza badań i sprawozdań

80

analiza problemu

40

przeprowadzenie badań empirycznych

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
585

ECTS
25.0

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.

Narrowing the topic - good practices and examples

W1, W2

2.

Research questions - good practices

W1, W2, U1

3.

Contextual features - scientiﬁc paradigms and theoretical preferences

W1, W2, U2, K1

4.

Ethical dilemmas and research miscinduct risk - good practices

W1

5.

Concepts, their operationalisation and working with variables

W1, U1

6.

Procedures of collecting, processing and interpreting primary data

U1

7.

Theoretical coherence

W2, U2, K1

8.

Working on outputs - analytical procedures

W1, U1

9.

Individual projects - solving theoretical and methodological problems

U2, K1

10.

Writing academic style, composition and argumentation, APA standard

W2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, terminowe wykonywanie zadań

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie kompletnej pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w dyskusjach na zajęciach, dotyczących teoretycznych
i praktycznych zagadnień pracy magisterskiej jak również wybranej problematyki europejskiej, jak również znajomość
standardu pracy akademickiej APA 6/7.

Sylabusy
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Master Seminar & Thesis (incl. Protection of Intellectual Property Rights) 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.2C0.5cf0e9070d422.22

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

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 20

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
25.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 20

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Seminarium magisterskie ma na celu pomoc studentom w przygotowaniu i przeprowadzeniu badań
magisterskich. Podczas seminarium studenci otrzymają wskazówki dotyczące etapów przygotowań do pracy
magisterskiej, w tym pisania propozycji pracy, prowadzenia badań i podejmowania przeglądu literatury. Jest on
oferowany studentom zainteresowanym badaniami dotyczącymi analizy polityki zagranicznej, w szczególności
polityki zagranicznej UE i polityki zagranicznej państw członkowskich; stosunków międzynarodowych w UE
i w bliskim sąsiedztwie, krajowych uwarunkowań polityki zagranicznej na poziomie krajowym i europejskim.
Dodatkowo seminarium jest otwarte dla osób zainteresowanych politycznymi aspektami integracji europejskiej,
koncepcją europeizacji, różnymi metodami analizy funkcjonowania instytucji europejskich ze szczególnym
uwzględnieniem Parlamentu Europejskiego, dyplomacji parlamentarnej itp.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie naukowe
właściwe dla studiów europejskich i portaﬁ je
zastosować w badaniach naukowych

EST_K2_W01,
EST_K2_W03

zaliczenie pisemne

W2

zna uwarunkowania badanych przez siebie procesów
w zakresie społecznym i politycznym

EST_K2_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność syntezy i prezentowania myśli
na wybrany temat (wybór pytań i znalezienie metod
udzielenia na nie odpowiedzi)

EST_K2_U01

zaliczenie pisemne

U2

potraﬁ przeszukiwać, gromadzić i interpretować dane
i informacje oparte na odpowiednich źródłach; potraﬁ
ocenić znaczenie źródeł

EST_K2_U02

zaliczenie pisemne

U3

posiada zdolność do samodzielnego zdobywania
wiedzy i umiejętności badawczych zgodnie
z instrukcjami udzielonymi przez opiekunów kursu
i opiekunów naukowych

EST_K2_U02

zaliczenie pisemne

U4

jest zdolny do krytycznej analizy, oceny i syntezy
nowych i złożonych pomysłów

EST_K2_U04

zaliczenie pisemne

U5

posiada umiejętność pisania niezależnych
i kreatywnych prac magisterskich opartych
na własnych pytaniach/hipotezach badawczych
w języku polskim lub w dowolnym języku obcym
(innym niż język programu studiów) w oparciu
o odpowiedni dobór źródeł i metod

EST_K2_U06

zaliczenie pisemne

EST_K2_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ krytycznie analizowac wybrane problemy
społeczno-polityczne

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

20

przygotowanie pracy dyplomowej

480

pozyskanie danych

160

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
660

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

20

przygotowanie pracy dyplomowej

220

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
25.0

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.

Projekt badaeczy i plan badań w dziedzinie nauk politycznych i studiów
europejskich.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

2.

Etapy pisania pracy magisterskiej. Wymagania dotyczące pracy magisterskiej

U5

3.

Deﬁniowanie problemu badaczego i pytania badawcze

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

4.

Przegląd literatury. Najlepsze praktyki w zakresie gromadzenia wystarczającej
ilości literatury

U1, U2, U3, U4, U5, K1

5.

Przygotowanie podstaw teoretycznych pracy magisterskiej

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

6.

Wybrane metody badawcze

U1, U2, U3, U4, U5

7.

Obowiązki i odpowiedzialność naukowca w zakresie studiów europejskich i nauk
politycznych

K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne przygotowanie kolejnych elementów pracy magisterskiej

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne przygotowanie kolejnych elementów pracy magisterskiej
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Eurocompetences III: Research or Professional Project application
preparation and writing
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Euroculture

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTES.280.5cf8d04e2c00b.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs te jest postrzegany jako krok pomostowy do rozpoczęcia kariery zawodowej lub badawczej. Ułatwia
samodzielne przygotowanie i napisanie odpowiedniej aplikacji zawodowej lub badawczej, w zależności
od wybranej ścieżki. Studenci zapoznają się z procesem pisania i wdrażania projektu / wniosku o doﬁnansowanie /
aplikacji. Oferuje im praktyczne doświadczenie w pisaniu wniosku o doﬁnansowanie / projekt oraz krytyczne
dyskusje na temat propozycji swoich rówieśników. Studenci zdobędą także wiedzę na temat projektów
dostępnych w kontekście Unii Europejskiej, a także za pośrednictwem innych źródeł / organizacji. Kurs jest
również warunkiem wstępnym dla każdego zawodu, w którym trzeba zajmować się projektami badawczymi /
grantami. Sesje mają być praktycznym ćwiczeniem w procesie aplikowania o granty, pisaniem indywidualnej
propozycji badawczej lub projektem grupowym, wraz z recenzją i coachingiem w poszczególnych aspektach tego
procesu.

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:
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
konstrukcję, zasady aplikacji i funkcje grantów
badawczych i zawodowych w przestrzeni kontynentu
europejskiego.

EST_K2_W03

projekt

EST_K2_U03

projekt

K1

Student jest gotów do przygotowania projektów
badawczych lub zawodowych które wypełnianiają
społeczne zobowiązania i są dla interesu publicznego
w obszarze europejskim, regionalnym lub lokalnym.

EST_K2_K01

projekt, zaliczenie

K2

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
twórczy i przedsiębiorczy, wykorzystując wiedzę
i umiejętności nabyte w toku studiów i urzywając tą
wiedzę w wypełnianiu wniosków do grantów
badawczych lub zawodowych.

EST_K2_K03

projekt, zaliczenie

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przygotować aplikacje grantową się
na tematy specjalistyczne, przy wykorzystaniu
terminologii naukowej oraz zawodowej właściwej dla
projektu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

poprawa projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

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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Wprowadzenie do wniosków projektowych / Informacje o zajęciach
Granty badawcze / wnioski projektowe: Punkt wyjścia - Rozpoznawanie potrzeb
społeczności i przekonywanie sponsorów
Granty badawcze / wnioski projektowe: identyﬁkacja celów
Komunikacja przed projektem - zasady komunikacji
Znioski / poszukiwanie partnerów
Granty badawcze / wnioski projektowe: Wdrożenie I - Proponowanie odpowiednich
działań; planowanie i harmonogram prac
Granty badawcze / wnioski projektowe: Wdrożenie II - Ocena kosztów projektu,
zasoby ludzkie
Granty badawcze / wnioski projektowe: realizacja III - możliwości, zagrożenia,
innowacje i wyniki
Propozycje projektów - przesłany do recenzentów, opinie, dyskusja
Ostateczna wersja propozycji projektu
Pisemna i ustna informacja zwrotna (feedback) na temat zadania

1.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, zaliczenie

Studenci będą oceniani pod kątem przygotowania projektu badawczego /
zawodowego, na którym będą szkoleni podczas sesji. Studenci są oceniani
na podstawie swojej zdolności do dotrzymywania terminów podanych
podczas kursu, wyników każdego etapu przygotowania projektu, a także
ostatecznego projektu, końcowej prezentacji projektu i pisemnej
informacji zwrotnej na temat projektu. • Wyniki każdego etapu procesu
przygotowania (dotrzymywanie terminów i skuteczne planowanie): 30% •
Pisemna i ustna informacja zwrotna na temat pisemnych zadań
rówieśników: 20% • Ostateczna pisemna propozycja (badania / projekt):
50% - 35000 - 40 000 znaków (13–15 stron) Szablon (zarówno dla aplikacji
doktorskich, jak i profesjonalnych) zostanie udostępniony studentom
Nieobecności: studenci mogą mieć 1 nieobecność (3 godziny). Studenci z
więcej niż jedną nieobecnością otrzymają zadanie uzupełniające związane
z projektem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
dla studentów w drugim roku studiów Euroculture

Sylabusy
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MA Thesis and Thesis Seminar
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Euroculture

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTES.280.6059c550e92ad.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
25.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

celem seminarium jest przygotowanie przez studentów prac magisterskich

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 zasady konstruowania prac
magisterskich, stawiane wymagania, reguły dotyczące
prawa autorskiego.

EST_K2_W01

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
student potraﬁ dobrać odpowiednia metodologię
do wybranego tematu i ram teoretycznych, potraﬁ
zebrać materiał do pracy i należycie go opracować.

U1

EST_K2_U01

prezentacja

EST_K2_K01

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student poraﬁ dyskutować, krytykować i bronić
swojego stanowiska

K1

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

konsultacje

10

pozyskanie danych

120

przygotowanie pracy dyplomowej

240

przeprowadzenie badań literaturowych

200

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

analiza problemu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
650

ECTS
25.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Program seminarium zawiera sesje prezentacji i krytycznej dyskusji na temat
przygotowywanych prac magisterskich, a także dyskusje metodologiczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
presentation
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Załącznik nr 175 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów
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Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek:

Global and Development Studies

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

Global and Development Studies

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

angielski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o polityce i administracji

52%

Nauki socjologiczne

15%

Nauki prawne

8%

Nauki o kulturze i religii

8%

Językoznawstwo

5%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

2%

Ekonomia i ﬁnanse

2%

Nauki o zdrowiu

2%

Nauki o kulturze ﬁzycznej

2%

Geograﬁa społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2%
Filozoﬁa

2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia na kierunku GLaD to przede wszystkim studia interdyscyplinarne mające za zadanie przekazanie podstawowej, ale
rozległej tematycznie wiedzy na temat współczesnych procesów globalizacyjnych oraz problemów rozwojowych
współczesnego świata. Ogólnym celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności umożliwiających
rozumienie i wyjaśnianie procesów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych w skali globalnej i regionalnej
oraz mechanizmów rządzących stosunkami międzynarodowymi we współczesnym świecie. Wiedza ta podparta będzie
również podstawową analizą uwarunkowań kulturowych, ekonomicznych, instytucjonalnych dla współczesnych stosunków
międzynarodowych oraz aktualnych zagrożeń globalnych z nich wynikających.
Studia umożliwiają więc pogłębione zapoznanie się z metodami przeciwdziałania tym zagrożeniom przede wszystkim w
aspekcie aktualnych wyzwań dla ludzkości oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i
społecznej.

Charakterystyka kierunku
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Koncepcja kształcenia
Program studiów na kierunku GLAD uwzględnia misję Uniwersytetu Jagiellońskiego, której najważniejsze założenia stanowią
zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia dzięki zastosowaniu atrakcyjnych metod nauczania, dostosowujących proces
dydaktyczny do wymogów PRK, a także uwzględnienie w procesie dydaktycznym zasady poszanowania godności człowieka i
wolności myśli. Program studiów odpowiada strategii UJ zakładającej dążenie do pozycji jednego z najlepszych
uniwersytetów w Europie, kształcącego na najwyższym poziomie, o ofercie dydaktycznej skierowanej do studentów z całego
świata. Cel ten jest realizowany poprzez zaangażowanie wykładowców z zagranicy oraz praktyków. Program studiów
pozostaje też w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi przez pracowników naukowych WSMiP UJ.

Cele kształcenia
przekazanie podstawowej, ale rozległej tematycznie wiedzy na temat współczesnych procesów globalizacyjnych
przekazanie podstawowej, ale rozległej tematycznie wiedzy na temat problemów rozwojowych współczesnego świata
nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności umożliwiających rozumienie i wyjaśnianie procesów politycznych,
ekonomicznych, społecznych i kulturowych w skali globalnej i regionalnej oraz mechanizmów rządzących stosunkami
międzynarodowymi we współczesnym świecie.
nabycie umiejętności analizy uwarunkowań kulturowych, ekonomicznych, instytucjonalnych dla współczesnych stosunków
międzynarodowych oraz aktualnych zagrożeń globalnych z nich wynikających.
zapoznanie z metodami przeciwdziałania tym zagrożeniom przede wszystkim w aspekcie aktualnych wyzwań dla ludzkości
oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej.
dostarczenie usystematyzowanej wiedzy z zakresu globalnych, regionalnych i subregionalnych uwarunkowań
funkcjonowania państw i społeczeństw.
nabycie umiejętności wielopoziomowej i wielowariantowej analizy globalnych uwarunkowań i zagrożeń dla rozwoju
współczesnego świata.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Współczesny świat podlega ciągłym i szybkim zmianom społeczno-gospodarczym, zmienia się także środowisko
międzynarodowe, z którym - poprzez globalizację - powiązany jest niemal każdy kraj. W związku z tym istnieje potrzeba
kształcenia specjalistów, ekspertów, dysponujących fachową wiedzą dotyczącą zjawisk i procesów społecznych,
ekonomicznych czy prawnych zachodzących w tym zmieniającym się świecie. Nie mniej istotne są procesy zachodzące "w
skali mikro", np. na poziomie lokalnym. W kontekście potrzeb społeczno-gospodarczych trzeba tez zauważyć ogromny
postęp dotyczący zmian rynku pracy, zatrudniania obcokrajowców (migrantów). Na takim rynku szzególną pozycję moga
mieć osoby posiadajace wiedzę i umiejętności dostosowania się zmiennych warunków kulturowych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Dzisiejszy, zmieniający się szybko świat wydaje wymaga odpowiednich, wykształconych, kompetentnych kadr. Powinny one
dysponować szeroką wiedzą i umiejętnościami związanymi z funkcjonowaniem instytucji i organizacji międzynarodowych,
najważniejszym zagrożeniami wspóczesnego świata, ale też problemami i barierami dalszego jego rozwoju. Dostarczają ich
studia GlaD, w programie ktorych zachowuje się proporcje między kursami z zakresu nauk społecznych i humanistycznych,
ale też ogromną część programu poświęca się wielu innym dyscyplinom. Istotną rolę odgrywają także kompetencje językowe
i kulturowe przyszłych absolwentów nabywane podczas trzech lat studiów. Oprócz tego studia GLAD dostarczają także
wiedzy i umiejętnosci związanych z analizą zjawisk i procesów zachodzących na świecie Te umiejętności są bowiem istotne i
pożądane nie tylko w działalności administracji publicznej (tak rządowej, jak i samorządowej), ale również w działaności
organizacji pozarządowych, a w globalizującym się świecie równiez w ﬁrmach prywatnych i korporacjach.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Do kluczowych dla kształcenia na kierunku „obszarów badań prowadzonych w ostatnich latach na WSMiP należy zaliczyć:
• Badania z zakresu bezpieczeństwa światowego
o Analizę stanu bezpieczeństwa na świecie
o Wyznaczniki i wskaźniki bezpieczeństwa światowego
o Analizę zagrożeń i źródeł ryzyka, bezpośrednio wpływających na metody i środki zarządzania bezpieczeństwem na świecie
• Badania z zakresu stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej obejmujące:
o Analizę podsystemów regionalnych i międzyregionalnych oraz interakcji między aktorami stosunków międzynarodowych.
o Problemy globalizacji, stosunki polityczne i gospodarcze w Azji i Ameryce Łacińskiej, na Bliskim i dalekim Wschodzie i w
Europie
o Problematykę państw upadłych
o Zarządzanie bezpieczeństwem w wymiarze międzynarodowym
• Badania z zakresu transformacji politycznej – transformacja wojny, obejmujące:
o Naturę konﬂiktów zbrojnych, w szczególności w kontekście „post-RMA” oraz hybrydowego podejścia do bezpieczeństwa
militarnego
o Konﬂiktogenny charakter państw upadłych
• Badania z zakresu międzynarodowych ruchów społecznych, migracji i mobilizacji społecznej obejmujące:
o Procesy społeczne zachodzące w warunkach globalizacji, wielokulturowości, wirtualizacji sfery publicznej, rosnącej
mobilności jednostek i grup społecznych
o Rozpoznanie nowej przestrzeni publicznej wykraczającej poza tradycyjne wspólnoty lokalne i stymulowanej zjawiskami i
procesami o charakterze ponadnarodowym, transgranicznym i globalnym
o Politykę imigracyjną wybranych państw

Związek badań naukowych z dydaktyką
Charakterystyka WSMiP, jako jednostki interdyscyplinarnej powoduje, że badania prowadzone w poszczególnych instytutach
mają charakter wieloobszarowy i niemal w całości pokrywają i są powiązane z proponowanym kierunkiem studiów. Dowodem
na to są liczne publikacje pracowników (w tym obcojęzyczne) oraz organizowane konferencje krajowe i międzynarodowe, co
znalazło potwierdzenie w przyznaniu WSMiP kategorii „A” przez MNiSW. Wysoki poziom tych badań stanowi również
gwarancję wysokiego poziomu przekazywanej studentom wiedzy, a prowadzone zajęcia dydaktyczne są pochodną
interdyscyplinarności i wieloobszarowości zainteresować wykładowców, jak róniez ich doświadczenia międzynarodowego.

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),

Nauka, badania, infrastruktura
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- 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:
Program jest realizowany w ciągu 6 semestrów studiów i obejmuje 1454 godzin dydaktycznych. Program nie przewiduje
specjalizacji/specjalności.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

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

170

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

12

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

176

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1454

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
brak

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych wymaganych w
programie studiów oraz napisanie i złożenie pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego obejmującego

Program
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problematykę pracy dyplomowej oraz wiedzę z zakresu programu studiów.
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

GDS_K1_W01

Absolwent zna i rozumie miejsce badań nad globalizacją i rozwojem pośród innych
nauk społecznych i humanistycznych

P6S_WG

GDS_K1_W02

Absolwent zna i rozumie przeszłe i aktualne teorie i ideologie wyjaśniające procesy
globalizacyjne i ich wpływ na rozwój społeczny, jak również posiada wiedzę na temat
metodologii nauk społecznych i humanistycznych w kontekście studiów nad
globalizacją i rozwojem

P6U_W

GDS_K1_W03

Absolwent zna i rozumie problematykę ekonomicznych, społecznych, politycznych,
prawnych, ﬁlozoﬁcznych i kulturowych wymiarów globalizacji i rozwoju

P6U_W, P6S_WK

GDS_K1_W04

Absolwent zna i rozumie rolę człowieka jako podmiotu procesów globalizacyjnych i
rozwojowych

P6S_WG,
P6S_WK

GDS_K1_W05

Absolwent zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych wyzwań
procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych, w wymiarze
historycznym i współczesnym

P6S_WG,
P6S_WK

GDS_K1_W06

Absolwent zna i rozumie problematykę wpływu środowiska na rozwój społeczny oraz
zna i rozumie czynniki determinujące zrównoważony rozwój

P6S_WG,
P6S_WK

GDS_K1_W07

Absolwent zna i rozumie najważniejszye instytucje rządowe i pozarządowe
wpływające na procesy globalizacji i rozwoju

P6S_WG,
P6S_WK

GDS_K1_W08

Absolwent zna i rozumie pozytywne i negatywne aspekty procesów globalizacyjnych
oraz to, w jaki sposób wpływają one na rozwój współczesnych państw i społeczeństw

P6S_WG,
P6S_WK

GDS_K1_W09

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej

P6S_WK

Kod

Treść

PRK

GDS_K1_U01

Absolwent potraﬁ interpretować i wyjaśniać procesy globalizacyjne i ich wpływ na
poziom rozwoju społecznego i gospodarczego na świecie

P6S_UW

GDS_K1_U02

Absolwent potraﬁ dokonać krytycznej analizy problemów globalizacji i rozwoju,
poprawnie dobierając źródła i stosując właściwe metody badawcze

P6S_UW, P6U_U

GDS_K1_U03

Absolwent potraﬁ wykorzystać wiedzę do analizy społecznych, politycznych,
gospodarczych, prawnych i kulturowych aspektów współczesnych procesów
globalizacyjnych i rozwojowych

P6S_UW, P6U_U

GDS_K1_U04

Absolwent potraﬁ właściwie analizować przyczyny i skutki zjawisk społecznych
wpływających na procesy globalizacji i rozwoju, formułując przy tym własne opinie, a
także stawiając i weryﬁkując hipotezy badawcze w tym zakresie

P6S_UW, P6U_U

GDS_K1_U05

Absolwent potraﬁ prognozować i modelować procesy związane z globalizacją i
rozwojem z wykorzystaniem odpowiednich teorii, metod i narzędzi badawczych

P6S_UW, P6U_U

GDS_K1_U06

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę w celu teoretycznych rozważań na
temat współczesnych procesów globalizacyjnych i ich wpływu na rozwój społeczny

P6S_UW, P6S_UK

GDS_K1_U07

Absolwent potraﬁ planować i realizować przyszły rozwój zawodowy poprzez uczenie
się przez całe życie samodzielnie oraz we współpracy z innymi

P6S_UU

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

GDS_K1_U08

Absolwent potraﬁ przygotować i przedstawić ustne prezentacje oraz sporządzić
pisemne analizy, samodzielnie oraz w grupie, z wykorzystaniem technik
multimedialnych

P6S_UO, P6S_UK

GDS_K1_U09

Absolwent potraﬁ kompetentnie posługiwać się językiem obcym z uwzględnieniem
specyﬁki nauk o bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 P6S_UK
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

GDS_K1_K01

Absolwent jest gotów do poszerzania wiedzy i umiejętności na temat procesów
globalizacji i rozwoju oraz ma potrzebę dalszej edukacji w celu rozstrzygania
problemów swojego otoczenia

P6S_KK

GDS_K1_K02

Absolwent jest gotów do planowania i inicjowania działania na rzecz środowiska
społecznego oraz interesu publicznego opierając się na wiedzy i umiejętnościach
nabytych podczas studiów

P6S_KO, P6S_KR

GDS_K1_K03

Absolwent jest gotów do myśleć i działać niezależnie, mając świadomość potrzeby
stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi

P6S_KO

GDS_K1_K04

Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etycznych i wymogów stawianych
przez grupy społeczne, prawidłowo identyﬁkując i rozstrzygając dylematy związane z
wykonywaniem zawodu

P6S_KR, P6U_K

GDS_K1_K05

Absolwent jest gotów do pracy w zespole, jest gotowy do przyjmowania różnych ról w
zespole oraz postępowania zgodnego z wymogami tych ról

P6U_K, P6S_KO,
P6S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
During the 1st semester each student has to realize and pass all obligatory courses and 1 elective course chosen from the
list of Elective courses in the 1st semester (GLAD).

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

World History and Politics

60

6,0

egzamin

O

Political Philosophy and IR

35

5,0

egzamin

O

Society in the Era of Globalization

30

4,0

egzamin

O

Domestic and International Law

40

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Academic English: Research and Presentation

30

4,0

zaliczenie

O

Intellectual Property

10

1,0

zaliczenie

O

Tutorial

20

1,0

zaliczenie

O

Physical Education

30

-

zaliczenie

O

Safety at Work

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Elective Courses in the 1st semester (GLAD)

O

First-year students have to choose one elective course during the 1st semester (for 3 ECTS, 20 hours).
World civilizations

20

3,0

egzamin

F

Organized Crime in Contemporary World

20

3,0

egzamin

F

Introduction to Strategic Studies

20

3,0

egzamin

F

Elective Course (Discussion Seminar GLAD 1-2)

20

3,0

zaliczenie

F

Elective Course (Lecture GLAD 1-2)

20

3,0

egzamin

F

Elective Course (Workshop GLAD 1-2)

20

3,0

zaliczenie

F

During the 2nd semester of studies each student has to realize and pass all obligatory courses and choose 1 elective course
from the list of Elective Courses in the 2nd semester (GLAD).

Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Political and Economic Geography

30

5,0

egzamin

O

Geopolitics

30

4,0

egzamin

O

Key Issues in Contemporary International Relations

20

3,0

zaliczenie

O

Globalization and Global Governance

30

5,0

egzamin

O

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Global Economy

40

6,0

egzamin

O

Academic English: Writing Skills

15

3,0

zaliczenie

O

Tutorial

10

1,0

zaliczenie

O

Physical Education

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Elective Courses in the 2nd semester (GLAD)

O

First-year students have to choose one elective course during the 2nd semester (for 3 ECTS, 20 hours).
Liberalism, Multiculturalism and Citizenship

20

3,0

zaliczenie

F

Introduction to Modernity

20

3,0

egzamin

F

Statistics

20

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Elective Course (Discussion Seminar GLAD 1-2)

20

3,0

zaliczenie

F

Elective Course (Lecture GLAD 1-2)

20

3,0

egzamin

F

Elective Course (Workshop GLAD 1-2)

20

3,0

zaliczenie

F

During the 3rd semester of studies each student has to realize and pass all obligatory courses and choose 1 elective course
from the list of Elective courses in the 3rd semester (GLAD).
Moreover, each student has to choose one Foreign Language and realize it for 3 following semesters (4 ECTS, 60 hours in
each of the 3 following semesters).

Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Education and Development

30

4,0

egzamin

O

Democratic Processes in the World

30

4,0

egzamin

O

Human Rights

20

4,0

egzamin

O

Global Migrations and their Consequences

30

4,0

egzamin

O

Research Methods in Social Sciences

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Foreign language

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Elective Courses in the 3rd semester (GLAD)

O

During the 3rd semster the students have to choose 1 elective course (for 4 ECTS, 30 hours).
Understanding Culture and Politics

30

4,0

zaliczenie

F

Conﬂict Resolution and Peace Building

30

4,0

egzamin

F

Elective Course (Lecture GLAD 3,4, 5, 6)

30

4,0

egzamin

F

Elective Course (Discussion Seminar GLAD 3,4,5,6)

30

4,0

zaliczenie

F

During the 4th semester each student has to realize and pass all obligatory courses and 2 elective courses (each for 2 ECTS,
15 hours) and 1 elective course (for 4 ECTS, 30 hours). Alternatively they could realize 2 elective courses (each for 4 ECTS,
Plany studiów
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30 hours).
They continue chosen Foreign Language.

Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Politics of Multiculturalism

30

4,0

egzamin

O

Global Security

30

4,0

egzamin

O

Civil Society and NGOs

30

5,0

egzamin

O

International Political and Economic Organizations

20

3,0

egzamin

O

Barriers of Development in Modern Societies

30

4,0

egzamin

O

Communication and media in the Global Era

30

4,0

zaliczenie

O

Foreign language

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Arab Spring and its impact on the Arab World

30

4,0

egzamin

Przedmiot

F

Elective Courses in the 4th semester (GLAD)

O

During the 4th semester each student has to realize 2 elective courses (each for 2 ECTS, 15 hours) and 1
elective course (for 4 ECTS, 30 hours). Alternatively students could realize 2 elective courses (each for 4
ECTS, 30 hours).
Authoritarianism and Globalization

15

2,0

egzamin

F

Cultural Dimension of Human Rights

15

2,0

egzamin

F

Elective Course (Workshop GLAD 4)

15

2,0

zaliczenie

F

Elective Course (Lecture GLAD 3,4, 5, 6)

30

4,0

egzamin

F

Elective Course (Discussion Seminar GLAD 3,4,5,6)

30

4,0

zaliczenie

F

During the 5th semester each student has to realize and pass all obligatory courses and realize and pass 3 elective courses
(in total for 12 ECTS, 90 hours) from the list of Elective courses in the 5th semester (GLAD).
They continue the chosen Foreign Language.
Each student has to choose a supervisor of the diploma dissertation as well as the Dissertation Seminar group.

Semestr 5
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

World Religions

30

4,0

egzamin

O

Contemporary Parties and Ideologies

30

4,0

egzamin

O

World Cultural Heritage

30

4,0

egzamin

O

Foreign language

60

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Elective Courses in the 5th semester (GLAD)

O

During the 5th semester each student has to realize 3 elective courses (in total for 12 ECTS, 90 hours).

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Islam; Tradition and Modernity

30

4,0

egzamin

F

Introduction to Latin Americas Culture and Societies

30

4,0

egzamin

F

Europe and Global Politics since WWII

30

4,0

egzamin

F

Regional Integration and Economic Relations in Asia-Paciﬁc

30

4,0

egzamin

F

Elective Course (Discussion Seminar GLAD 3,4,5,6)

30

4,0

zaliczenie

F

Elective Course (Lecture GLAD 3,4, 5, 6)

30

4,0

egzamin

F

30

4,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Dissertation Seminar part 1

During the 6th semester each student has to realize and pass all obligatory courses and choose 1 elective
course (for 4 ECTS, 30 hours) from the list of Elective Courses in the 6th semester.
Other Academic Activity (OAA) – each student during the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th semester has to take part in a
various number of academic activities (guest lectures, discussion seminars, workshops delivered by visiting
professors or other guests – oﬀered by the Jagiellonian University in Kraków, internships in public or private
sector, NGOs, scientiﬁc conferences, research groups, publishing a scientiﬁc book or an article, summer school);
each activity has to be conﬁrmed by the OAA Supervisor; number of hours, credit and ECTS are recognized after
the 6th semester.
Each student continue Dissertation Seminar with chosen supervisor.

Semestr 6
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Urbanization and Development

20

3,0

egzamin

O

Globalism, Regionalisms, and Separatisms

20

3,0

egzamin

O

Health, Food, and Environment

30

4,0

egzamin

O

Other Academic Activities

30

4,0

zaliczenie

O

Dissertation Seminar part 2

30

8,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Elective Courses in the 6th semester (GLAD)

O

During the 6th semester student should realize 1 elective course (for 4 ECTS, 30 hours).
The Monetary and Economic Union

30

4,0

egzamin

F

Trajectory of Economic Development of MENA

30

4,0

egzamin

F

Economic Cooperation and Integration in the Americas

30

4,0

egzamin

F

Elective Course (Discussion Seminar GLAD 3,4,5,6)

30

4,0

zaliczenie

F

Elective Course (Lecture GLAD 3,4, 5, 6)

30

4,0

egzamin

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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World History and Politics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.110.5cd4266c986c2.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Celem kursu jest zbadanie najważniejszych problemów międzynarodowych XX wieku. Studenci powinni być
w stanie przeanalizować podstawowe pochodzenie i rozwój analizowanych przypadków. Obejmie to podstawową
ocenę historycznej, politycznej i gospodarczej i społecznej historii każdego przypadku, a tym samym sformułuje
wiedzę na temat różnych możliwych scenariuszy przyszłości

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

podstawową wiedzę o zagadnieniach społecznopolitycznych istotnych dla świata XX wieku

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05

egzamin pisemny

W2

podstawową historię i pochodzenie podstawowej
struktury ekonomicznej współczesnego świata

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętnie debatować i umiejętnie oceniać historię
współczesnego świata

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03

egzamin pisemny

U2

umiejętnie dyskutować o podstawowej strukturze
ekonomicznej związanej ze współczesnymi sprawami
światowymi

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04

egzamin pisemny

U3

formułować możliwe scenariusze dla najbliższej
i dalszej przyszłości każdego rozważanego studium
przypadku

GDS_K1_U05

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Na zajęciach poruszane są najważniejsze wydarzenia historyczne ostatnich 500
lat. Główny nacisk zostanie położony na historię współczesnego systemu państw
narodowych, I i II wojnę światową oraz na początek i zakończenie zimnej wojny.

W1, W2, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pomyślne zdanie końcowego egzaminu pisemnego.

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach i aktywny udział w dyskusjach

Sylabusy
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Political Philosophy and IR
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.110.5cd4266cbcd9f.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
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 35

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wiedza i reﬂeksja na temat głównych pojęć i teorii zachodniej ﬁlozoﬁi politycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

1. Zna i rozumie główne nurty i przedstawicieli
zachodniej ﬁlozoﬁi

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04

egzamin pisemny
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W2

2. Zna i rozumie wpływ teorii normatywnych
i koncepcji etycznych na teoretyczne ujęcia stosunków
międzynarodowych

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

W czasie dyskusji umie prezentować własną analizę
tekstów i punkt widzenia

GDS_K1_U04,
GDS_K1_U06

egzamin pisemny,
Aktywny udział w
dyskusji

U2

Potraﬁ przygotować esej analityczny
z wykorzystaniem analizy tekstu źródłowego

GDS_K1_U08,
GDS_K1_U09

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Samodzielnej pracy z tekstami źródłowymi z zakresu
ﬁlozoﬁi politycznej

GDS_K1_K03

Aktywny udział w
dyskusji

K2

Student jest gotów pracować w grupie realizują
powierzone zadanie badawcze.

GDS_K1_K05

Aktywny udział w
dyskusji

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

Forma aktywności studenta
wykład

35

przygotowanie do egzaminu

35

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

25

analiza problemu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wprowadzenie: co to jest ﬁlozoﬁa polityczna
2. Plato and Aristotle: najlepszy ład polityczny
Reading: Plato, The Republic (allegory of the cave), Aristotle, Politics
3. Arystoteles i Cyceron
4. Św. Tomasz i teoria wojny sprawiedliwej
1.

Reading: Thomas Aquinas, in: A Reader in International Relations and Political
Theory, ed. H. Williams et al, Open University Press, Buckingham, 2002, chap. 4.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Machiavelli i ﬁlozoﬁa renesansu.
6. Jean Bodin i koncepcja suwerenności
7. Thomas Hobbes, umowa społeczna i państwo
8. 8. John Locke i podstawy liberalizmu
9. Hugo Grotius i prawo międznarodowe
10. Jean Jacques Rousseau i umowa społeczena
11. Jeremy Bentham i utylitaryzm
12. Immanuel Kant: etyka deontologiczna i wieczny poków
2.

13. Idee polityczne w praktyce

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Reading: The American Declaration of Independence (available online)
The French Declaration of the Rights of Man and Citizen (available online).
14. J.S. Mill, A. de Tocqueville i B. Constant: wolność, demokracja i liberalizm
15. Hegel i Marks: konieczność historyczna, idea komunizmu

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej, Aktywny udział
w dyskusji

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach: obowiązkowy Przygotowanie
dwóch prac pisemnych Egzamin częściowy po
ósmych zajęciach Egzamin pisemny końcowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Society in the Era of Globalization
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.110.5cd4266ce08eb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

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 kursu jest zapoznanie studentów z kluczowymi pojęciami nauk społecznych w kontekście globalizacji.

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

Absolwent zna i rozumie przeszłe i aktualne teorie
i ideologie wyjaśniające procesy globalizacyjne i ich
wpływ na rozwój społeczny, jak również posiada
wiedzę na temat metodologii nauk społecznych
i humanistycznych w kontekście studiów nad
globalizacją i rozwojem Absolwent zna i rozumie
problematykę społecznych, ﬁlozoﬁcznych
i kulturowych wymiarów globalizacji i rozwoju
Absolwent zna i rozumie rolę człowieka jako podmiotu
procesów globalizacyjnych i rozwojowych. Absolwent
zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych
i globalnych wyzwań procesów społecznych
i kulturowych, w wymiarze historycznym
i współczesnym.

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05

esej, prezentacja

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U08

esej, prezentacja

Absolwent jest gotów do poszerzania wiedzy
i umiejętności na temat procesów globalizacji i rozwoju
oraz ma potrzebę dalszej edukacji w celu
GDS_K1_K01,
rozstrzygania problemów swojego otoczenia.
GDS_K1_K03
Absolwent jest gotów do myśleć i działać niezależnie,
mając świadomość potrzeby stawiania pytań
i poszukiwania odpowiedzi.

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ interpretować i wyjaśniać procesy
globalizacyjne i ich wpływ na poziom rozwoju
społecznego i gospodarczego na świecie. Absolwent
potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę w celu
teoretycznych rozważań na temat współczesnych
procesów globalizacyjnych i ich wpływu na rozwój
społeczny. Absolwent potraﬁ przygotować
i przedstawić ustne prezentacje oraz sporządzić
pisemne analizy, samodzielnie oraz w grupie,
z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie eseju

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Celem kursu jest zapoznanie studenta z kluczowymi pojęciami w badaniach
współczesnych społeczeństw na całym świecie z perspektywy interdyscyplinarnej.
Student otrzyma narzędzia krytycznej analizy współczesnych zjawisk społecznych
i kulturowych, takich jak mobilność, konsumpcja, urbanizacja, nowe formy
komunikacji i kultura masowa. Podstawowe pojęcia klasy, pochodzenia
etnicznego, rasy, religii i płci zostaną zbadane, aby wyposażyć ucznia w kategorie
niezbędne do analizy procesów globalnych. Kurs poruszy także podstawowe
pytania związane z relacjami władzy i zależności między ośrodkami i peryferiami,
światowymi nierównościami i asymetriami w rozwoju, a także dziedzictwem
kolonializmu lub reżimów autorytarnych.
Zagadnienia:
1. Globalizacja jako zjawisko społeczno-kulturowe.
2. Współczesne społeczeństwa w perspektywie porównawczej.
3. Relacje władzy w skali globalnej: centra i peryferie.
4. Współczesne nierówności społeczne w sferze kulturowej i społecznej.
4. Kluczowe czynniki społeczne rozwoju.
5. Zderzenia idei i ideologii.
6. Globalna mobilność: migracje, diaspory, wielokulturowość.
7. Mobilność strukturalna.
8. Światowe miasta i urbanizacja.
9. Społeczeństwo sieci.
10. Globalna integracja: style życia, kultury masowe, języki.

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

esej

Zaliczenie wykładu: esej na temat wybrany przez prowadzącego.

ćwiczenia

prezentacja

Zaliczenie ćwiczeń: prezentacja, aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
n/a

Sylabusy

24 / 193

Domestic and International Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.110.5cd4267d79c84.22

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 prawne

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
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat charakteru systemu prawa cywilnego oraz systemu prawa
common law, a także prawa międzynarodowego publicznego, głównie z perspektywy porównawczej,
ze szczególnym naciskiem na ewolucję systemów prawnych, ich rolę społeczną oraz procesy polityzacji prawa
w XXI wieku. Studenci analizują teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania systemów prawa krajowego
i międzynarodowego, mają również możliwość prezentowania wyników swoich badań w tym zakresie oraz
dyskusji w grupach nad współczesnymi wyzwaniami związanymi z funkcjonowaniem najwazniejszych systemów
prawnych na świecie.

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 deﬁnicje prawne, koncepcje i teorie
związane z funkcjonowaniem systemów prawnych

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03

zaliczenie na ocenę, esej

W2

historyczną i współczesną ewolucję prawa, zarówno
w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym

GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

zaliczenie na ocenę, esej

W3

źródła prawa wewnętrznego i międzynarodowego

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W05

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określać różnice między systemem prawa cywilnego
a systemem prawa anglosaskiego

GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U06

zaliczenie na ocenę, esej

U2

deﬁniować i analizować najważniejsze instytucje
prawa wewnętrznego i międzynarodowego

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05

zaliczenie na ocenę, esej

U3

rozwiązywać kazusy na podstawie analizy tekstów
prawnych oraz ich interpretacji

GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08

zaliczenie na ocenę, esej

GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

twórczego myślenia i analizy, indywidualnie
i w grupach, na temat roli prawa we współczesnym
świecie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

40

przygotowanie projektu

30

przygotowanie eseju

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kwestie teoretyczne; Historia prawa w pigułce; Normy prawne i źródła prawa;
Proces tworzenia prawa; Gałęzie prawa wewnętrznego; Podmioty prawa
międzynarodowego; Człowiek w prawie międzynarodowym; Prawo dyplomatyczne
i konsularne; Rozstrzyganie sporów w prawie międzynarodowym; Współczesne
wyzwania prawa w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym

1.

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

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

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt grupowy (4 students) musi odnosić się do tematu zajęć, który
zostanie zaproponowany przez prowadzącego zajęcia. Każdy student
ma obowiązek przygotować jedną z części prezentacji dotyczącą
zagadnień prawnych (głównie w zakresie prawa międzynarodowego).
Grupa powinna zaprezentować wyniki badań podczas zajęć, w
terminie wskazanym przez prowadzącego. Esej powinien być
przygotowany na temat wybrany przez studenta, ale zatwierdzony
przez prowadzącego zajęcia. Esej ma mieć charakter tekstu
naukowego (w wymiarze formalnym I materialnym) I powinien składać
się z min. 2000 słów. Esej powinien być złożony przed końcem zajęć i
wysłany drogą elektroniczną do prowadzącego zajęcia. Zaliczenie na
ocenę ma formę pisemną i składa się z dwóch części: analizy kazusu
oraz części opisowej (krótkie odpowiedzi na pytania). Ostateczna
ocena jest kombinacją średniej ocen uzyskanych z eseju (30%) oraz
zaliczenia pisemnego (70%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Academic English: Research and Presentation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.110.5cd4266d316ea.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Absolwent zna i rozumie miejsce badań nad
globalizacją i rozwojem pośród innych nauk
społecznych i humanistycznych

GDS_K1_W01

esej, prezentacja

GDS_K1_U02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ dokonać krytycznej analizy
problemów globalizacji i rozwoju, poprawnie
dobierając źródła i stosując właściwe metody
badawcze

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Absolwent jest gotów do poszerzania wiedzy
i umiejętności na temat procesów globalizacji i rozwoju
GDS_K1_K01
oraz ma potrzebę dalszej edukacji w celu
rozstrzygania problemów swojego otoczenia

K1

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie referatu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Introduction (What is Academic English?); 2. Federal Political System (Research
Preparation); 3. Authoritarianism (Finding Academic Resources); 4. Totalitarianism
(Books – and where to ﬁnd them!); 5. Globalization and the World Economy (Peerreviewed Journal Articles and Academic Data Bases); 6. Nuclear Proliferation
(Using Newspaper and Multimedia Resources); 7. Poverty and Development
(Internet Searching – or How to Use Google Properly!); 8. Terrorism (Critical
Reading); 9. Humanitarian Intervention (Preparing for a class presentation (part
1)); 10. Religion and World Politics (Preparing for a class presentation (part 2));
11. Class Presentations; 12. Class presentations; 13. International Organizations:
The United Nations (Note-taking); 14. International Organizations: The G20
(Critical thinking); 15. Revision

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena: prezentacja na zajęciach (40 i) oraz recenzja artykułu (60%)

29 / 193

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie jest wymagana wcześniejsza wiedza; obecność jest obowiązkowa

Sylabusy
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Intellectual Property
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.110.5cb093e4624a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

ukazanie najważniejszych wyzwań związanych ze stosowaniem zasad własności intelektualnej, w tym szczególnie
prawa autorskiego, w procesie kształcenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

teoretyczne podstawy własności intelektualnej,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego

GDS_K1_W09

zaliczenie pisemne
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W2

wyzwania stojące przed nim w procesie stosowania
zasad prawa autorskiego w codziennej pracy
naukowo-badawczej i w edukacji

GDS_K1_W09

zaliczenie pisemne

W3

czym jest plagiat i jakie niesie za sobą konsekwencje
dla autora oraz osoby dokonującej naruszenia praw
autorskich

GDS_K1_W09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć i wyjść na przeciw wymaganiom formalnym
związanym z procesem przygotowywania pracy
naukowej

GDS_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

w jaki sposób należy zdeﬁniować problemy związane
z naruszeniem prawa autorskich w kazusach
przedstawianych podczas zajęć

GDS_K1_U03

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

10

rozwiązywanie kazusów

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.

Law and property: what is intellectual property; brief history of intellectual
property; industrial property; copyright; the scope of fair use; plagiarism in theory
and practice;

W1, W2, W3, U1, U2

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny będzie obejmował treści przedstawione podczas zajęć.
Będzie się składał z kazusu oraz zadania polegającego na sporządzeniu
przypisów do przekazanej przez prowadzącego literatury (przypisy dolne
lub MLA style). W części kazusowej, student będzie miał obowiązek
zaliczenie pisemne zdeﬁniować, czy bohaterowie kazusu zachowali się zgodnie z regułami
prawa autorskiego, czy może je naruszyli. W części dotyczącej przypisów,
student będzie musiał przygotować przypisy we właściwej formie
odnoszące się do fragmentów tekstu z książek, rozdziałów w pracach
zbiorowych i artykułów naukowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Sylabusy
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Tutorial
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.130.5cb589802d1e6.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutorial: 20

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutorial: 10

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach kursu tzw. szkolenia uniwersyteckiego celem z zajęć jest przede wszystkim zaznajomienie studentów
ze strukturą Uniwersytetu Jagiellońskiego od poziomu centralnego, aż po poziom poszczególnych wydziałów
i instytutów. Istotnym elementem będzie zapoznanie słuchaczy z ich funkcjonowaniem oraz wzajemnymi
relacjami, jak również z kompetencjami poszczególnych osób funkcyjnych, z którymi mogą mieć kontakt. W
ramach tej części analizie poddany zostanie statut UJ oraz przede wszystkim regulamin studiów w zakresie praw
i obowiązków studenta oraz warunków studiowania i wyznaczonych terminów zaliczeń oraz egzaminów. Ważnym
elementem będzie również przekazanie podstawowej wiedzy o idei studiów o globalizacji i rozwoju, jako
programu kształcenia interdyscyplinarnego. Kolejna część zajęć poświęcona będzie przygotowaniu studentów
do funkcjonowania i życia w Polsce. W tym zakresie przedstawione zostaną podstawowe informacje historyczne,
zwyczaje, tradycje, najważniejsze słówka pomocne w życiu codziennym oraz możliwościami, jakie stwarza fakt
życia i studiowania w Krakowie (kultura, sztuka itp.) Jako że z natury rzeczy studenci GLAD będą pochodzić
z różnych krajów, II semestr zajęć poświęcony będzie przedstawieniu przez nich własnych państw, ich kultury,
systemu politycznego, warunków naturalnych oraz podstawowych danych ekonomicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

K_W01: Ma wiedzę na temat miejsca studiów
globalnych i studiów rozwojowych w naukach
społecznych i humanistycznych

GDS_K1_W01

zaliczenie

GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08

zaliczenie

GDS_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

K-U07: Planuje i rozwija dalszy rozwój zawodowy
poprzez uczenie się przez całe życie indywidualnie
i we współpracy z innymi K-U08: Przygotowuje
prezentacje ustne i analizy pisemne, indywidualnie lub
w grupie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

K_K05: Potraﬁ pracować w zespole, jest gotów przyjąć
różne role w zespole i działać zgodnie z wymaganiami
roli

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

tutorial

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
40

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
tutorial

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
10

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.

1. Global and Development Studies; cele i misja Programu studiów
- wybór i kolejność kursów
2. Uniwersytet Jagielloński - krótka historia Alma Mater
- Geograﬁa budynków uniwersyteckich na tle mapy Krakowa
3. Wizyty w Collegium Maius oraz Collegium Novum
4. Wizyta w Bibliotece jagiellońskiej, zasady korzystania ze zbiorów.
5. Struktura UJ a w szczególności WSMiP.
6. Działalność organizacji studenckich na UJ (koła naukowe, Samorząd Studentów,
międzynarodowe organizacje studenckie)
7. Możliwości rozwoju osobistego podczas studiów: programy wymiany
stypendialnej, Kraków jako miasto kultury i sztuki.
8. Ja przeżyć na UJ".
- akademicki „savoir vivre”
- procedencja i tytulatura
- zasady prowadzenia korespondencji
- zachowanie podczas wydarzeń o charakterze akademickim
9.Polska; zwyczaje i tradycje, podstawowe zwroty grzecznościowe i
najprzydatniejsze słownictwo.
10 – 20 Zostań ambasadorem swojego państwa. Prezentacje studentów dotyczące
ich krajów pochodzenia.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja
Rodzaj zajęć
tutorial

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obowiązkowa obecność

Semestr 2

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

tutorial

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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World civilizations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.110.5cd4266dcb326.22

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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wstęp do wielocywilizacyjnego paradygmatu stosunków międzynarodowych, teorie pluralizimu cywilizacyjnego
i studium możliwości konﬂiktu.

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

GDS_K1_W02,
Student zna i rozumie funkcjonowanie najważniejszych GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
cywilizacji w przeszłości i w chwili obecnej.
GDS_K1_W05

egzamin pisemny

W2

Student zna i rozumie główne teorie cywilizacji jako tło
stosunków międzynarodowych w perspektywie
globalnej.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05

egzamin pisemny

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05

egzamin pisemny

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ napisać krótką analizę na temat
głównych paradygmatów współczesnego ładu
międzynarodowego oraz prawidłowości w rozwoju
światowych cywilizacji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do poszerzania wiedzy na temat
cywilizacji oraz ich wpływu na współczesne stosunki
międzynarodowe.

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie do egzaminu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

Główne paradygmaty ładu międzynarodowego i pojęcie cywilizacji. Modele
pluralizmu cywilizacyjnego Danilewskiego Spenglera, Toynbeego, rosyjskich
eurazjatystów i Huntingtona. Współczesne cywilizacje, kryteria rozróżniania.

W1, W2, U1, K1

2.

Światowe cywilizacje w schematach geopolitycznych: zagrożenie zderzeniem.
Zmiany w dystrybucji siły.

W1, W2, U1, K1

3.

Fundamentalizm i modernizacja jako elementy kształtujące tożsamość
cywilizacyjną.

W1, W2, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
The credit is awarded after scoring at least 50% in the ﬁnal exam.
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Organized Crime in Contemporary World
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.110.5cd4266d88861.22

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie podstawowe pojęcia związane
ze zjawiskiem przestępczości zorganizowanej

GDS_K1_W05,
GDS_K1_W08

egzamin pisemny

W2

posiada wiedzę na temat czynników, które powodują
powstawanie zorganizowanych grup przestępczych
w różnych regionach świata

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W08

egzamin pisemny

W3

wie i rozumie jak funkcjonują wybrane grupy
zorganizowanej przesepczości w wybranych krajach

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

41 / 193

U1

jest w stanie odróżnić przestępczość zorganizowaną
od przestępczości powszechnej

GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U06

egzamin pisemny

U2

jest zdolny do postrzegania funkcjonowania
przestępczości zorganizowanej w szerszej
perspektywie zjawisk globalnych is able to perceive
organized crime in a broader perspective of global
phenomenas

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stosować wiedzę teoretyczną do tworzenia rozwiązań
problemów związanych z istnienie przestępczości
zorganizowanej

GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04

egzamin pisemny

K2

jest przygotowany do identyﬁkowania zagrożeń
i wyzwań dla społeczeństw wynikających z istnienia
zorganizowanych grup przestępczych
we współczesnym świecie

GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie do zajęć

24

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

Organized crime – theoretical aspects - Factors that inﬂuence the existence of
organized crime groups - Types of illegal activities realized by organized crime
groups.
- The Italian maﬁa paradigm - Cocaine boom in Bolivia - Weak state and
development of drug cartels in Colombia - The evolution of Mexican drug cartels Russia and Central Europe - Organized crime in dysfunctional states - Organized
crime and terrorism

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

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin końcowy: trwa 60 min, składa się z 5 ptań opisowych; ocena z
egzaminu stanowi ocenę końcową z przedmiotu. Obecność: studenci są
zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich zajęciach (akceptowane są
zwolnienia lekarskie oraz inne obiektywne przyczyny nieobecności)
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Introduction to Strategic Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.110.5cd4266da9089.22

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The main aim of the course is to present main conceptions of strategic studies.

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 klasyczne teksty fundujące
kanon myśli strategicznej.

GDS_K1_W01

egzamin pisemny
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W2

relations between political goals, strategy, tactics and
logistics.

GDS_K1_W02

egzamin pisemny

W3

podstawowe zasady planowania strategicznego.

GDS_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przyswajać współczesne teorie
z zakresu strategii polityczno-militarnej

GDS_K1_U01

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ formułować tezy i wnioski na temat
określonych rozwiązań strategicznych.

GDS_K1_U02

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ zastosować zdobytą wiedzę do analizy
bieżących problemów politycznych.

GDS_K1_U03

egzamin pisemny

GDS_K1_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do prowadzenia dyskusji
w zakresie strategii polityczno-militarnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

30

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1) Relations Among Political Aim – Strategy – Tactics – Logistics, on the basis of:
Thucydides, The Peloponnesian War, book I, chapter 2, www.gutenberg.org
2) How To Be a Tyrant And Stay In Power?, on the basis of:
Aristotle, Politics, book V, trans. by W. Ellis, chapter XI, www.gutenberg.org
3) How To Carry Out Conspiracy and How To Defend Against It, advises:
N. Machiavelli, Discourses On the First Decade of Titus Livius, book III, chapter 6,
www.gutenberg.org
4) How To Be a Good General?, advises:
Frederick the Great, Instructions For His Generals, transl. by T. Foster, Endeavour
Press Ltd. 2015, article XI-XIV, a public domain book.
5) Statesmanship in Its Relation to War, on the basis of:
A.H. de Jomini, The Art of War, chapter I, a public domain book.
6) The Right and the Duty to Make War, on the basis of:
F. von Bernhardi, Germany And the Next War, trans. by A.H. Powles, 1912,
chapter I and II, a public domain book.
7) Indirect Strategy in the Nuclear Age, on the basis of:
A. Beaufre, An Introduction to Strategy, transl. by R.H. Barry, New York 1965, p.
107-130.
8) Diplomacy of Violence, on the basis of:
T.S. Schelling, Arms and Inﬂuence, New Haven 1966, p. 1-34.
9) Defence Policy and Strategy, on the basis of:
H. Kissinger, White House Years, New York 2011, chapter VII.
10) Exam

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Participation in class, participation in discussions, written exam (after nine
classes) based on the content of the talks and obligatory readings. I
expect students to be in class and will take attendance on a regular basis.
I also expect that students will come to class prepared having done the
assigned readings and formulated questions, objections, and reactions to
them. I will provide plenty of opportunity to articulate those questions,
objections and reactions. Written exam: 50 percent of the total grade,
participation in discussions (making sensible, rational judgements): 50
percent of the total grade.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność

Sylabusy
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Elective Course (Discussion Seminar GLAD 1-2)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.130.604f10c660693.22

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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Presentation of various aspects (historical, theoretical, practical, political, economic, social, legal, cultural,
ecological, etc.) of contemporary globalization and development issues.

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

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2

GDS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W4

GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U1

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

GDS_K1_U02,
GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08,
GDS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

analiza problemu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
20

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

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

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

To pass the course student has to meet all requirements
presented before the beginning of the classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe
N/A

Sylabusy
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Elective Course (Lecture GLAD 1-2)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.130.604f115713146.22

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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Presentation of various aspects (historical, theoretical, practical, political, economic, social, legal, cultural,
ecological, etc.) of contemporary globalization and development issues.

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

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

esej, egzamin pisemny /
ustny

W2

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02

esej, egzamin pisemny /
ustny

W3

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

esej, egzamin pisemny /
ustny

W4

GDS_K1_W07

esej, egzamin pisemny /
ustny

U1

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06

esej, egzamin pisemny /
ustny

U2

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08

esej, egzamin pisemny /
ustny

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
83

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

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

1.

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

Formy zaliczenia
esej, egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
To pass the course student has to meet all requirements
presented before the beginning of the classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe
N/A

Sylabusy
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Elective Course (Workshop GLAD 1-2)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.130.604f11df18136.22

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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Presentation of various aspects (historical, political, economic, social, cultural, legal) of contemporary
globalization and development problems which are useful in future research or career.

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

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
raport, esej

W2

GDS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
raport, esej

W3

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
raport, esej

W4

GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
raport, esej

U1

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
raport, esej

U2

GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08,
GDS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
raport, esej

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
raport, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

20

analiza aktów normatywnych

10

analiza dokumentów programowych

10

analiza problemu

10

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

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

1.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
projekt, raport, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
To pass the course student has to meet all
requirements presented before the beginning of
the classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe
N/A

Sylabusy
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Political and Economic Geography
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.120.5cd4266e51ed9.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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:

Sylabusy
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W1

[GDS_K1_W02] Absolwent zna i rozumie przeszłe
i aktualne teorie i ideologie wyjaśniające procesy
globalizacyjne i ich wpływ na rozwój społeczny, jak
również posiada wiedzę na temat metodologii nauk
społecznych i humanistycznych w kontekście studiów
nad globalizacją i rozwojem [GDS_K1_W03] Absolwent
zna i rozumie problematykę ekonomicznych,
społecznych, politycznych, prawnych, ﬁlozoﬁcznych
i kulturowych wymiarów globalizacji i rozwoju
[GDS_K1_W05] Absolwent zna i rozumie wpływ
lokalnych, regionalnych i globalnych wyzwań
procesów społecznych, politycznych, gospodarczych
i kulturowych, w wymiarze historycznym
i współczesnym

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05

esej

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U08

prezentacja

GDS_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[GDS_K1_U01] Absolwent potraﬁ interpretować
i wyjaśniać procesy globalizacyjne i ich wpływ
na poziom rozwoju społecznego i gospodarczego
na świecie [GDS_K1_U06] Absolwent potraﬁ
wykorzystać zdobytą wiedzę w celu teoretycznych
rozważań na temat współczesnych procesów
globalizacyjnych i ich wpływu na rozwój społeczny
[GDS_K1_U08] Absolwent potraﬁ przygotować
i przedstawić ustne prezentacje oraz sporządzić
pisemne analizy, samodzielnie oraz w grupie,
z wykorzystaniem technik multimedialnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[GDS_K1_K01] Absolwent jest gotów do poszerzania
wiedzy i umiejętności na temat procesów globalizacji
i rozwoju oraz ma potrzebę dalszej edukacji w celu
rozstrzygania problemów swojego otoczenia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

badania terenowe

20

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do sprawdzianu

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Deﬁning Political and Economic Geography; Geopolitics – Theories and
Concepts;

W1, U1, K1

2.

International inﬂuences #1: Global Institutions and Globalization International
inﬂuences #2: The European Union and Its Crisis Global Mobility, Super-Diversity
and Diasporas Ideologies in the Contemporary World: Political, Social, Economic
Ideologies in the Contemporary World #2: Religion and Secularism Soft Power in
International Relations #1: Mega Events and the BRIC Phenomenon Soft Power in
International Relations #2: Postcolonialism and Nation-Building in India The
Political and Economic Signiﬁcance of Global Cities Geopolitics and International
Relations Since the 'Critical Turn': Perspectives and Methodologies

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

esej, prezentacja
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Geopolitics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.120.5cd4266e789fd.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
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

Głównym celem kursu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z zakresu geopolityki

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 podstawowe pojęcia z zakresu
geopolityki

GDS_K1_W02

prezentacja, egzamin
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W2

W3

Student zna i rozumie historyczne aspekty rozwoju
geopolityki

GDS_K1_W02

egzamin

Student zna i rozumie współczesne wyzwania
geopolityki i problemy w deﬁniowaniu jej przedmiotu
badań

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować podejście
geopolityczne do analizy wshółczenych procesów
globalnych

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03

egzamin

U2

Student potraﬁ zastosować aparat pojęciowy
geopolityki do analizy wybranych studiów przypadku

GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U08

prezentacja, egzamin

U3

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
i poprawnie przeprowadzić analizę geopolityczną
wybranych państw i regionów

GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04

prezentacja, egzamin

GDS_K1_K01

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do zdobywania dalszej wiedzy
z zakresu studiów nad globalizacją i rozwojem oraz
innych studiów w zakresie stosunków
międzynarodowych i nauk politycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

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.

The main aim of the course is to equip the students with basic knowledge about
the ﬁeld of geopolitics. These include in the ﬁrst place an introduction to basic
concepts, theory and history of geopolitics. Then students will focus on various
areas of the world and analyze them from the geopolitical angle. Finally some of
the current challenges relevant to geopolitics, such as terrorism, environmental
protection or conﬂict transformation, will be discussed.

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin

Egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru na podstawie zagadnień
poruszanych na zajęciach

ćwiczenia

prezentacja

Prezentacja wybranego studium przypadku

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na przynajmniej 50% zajęć

Sylabusy
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Key Issues in Contemporary International Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.120.1559741594.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Celem kursu jest zbadanie najważniejszych problemów międzynarodowych od czasu I wojny światowej. Studenci
powinni być w stanie przeanalizować podstawowe pochodzenie i rozwój analizowanych przypadków. Obejmie to
podstawową ocenę historycznej, politycznej i gospodarczej i społecznej historii współczesnego świata, a tym
samym sformułuje wiedzę na temat różnych możliwych scenariuszy przyszłości

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

podstawową wiedzę na temat zagadnień społecznoekonomiczno-politycznych istotnych dla świata XX
wieku

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2

podstawową historię i pochodzenie podstawowej
struktury ekonomicznej współczesnego świata,
ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu naftowego

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

debatować i oceniać główne historyczne aspekty
współczesnego świata

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

umiejętnie dyskutować o podstawowej strukturze
ekonomicznej związanej ze współczesnymi sprawami
światowymi

GDS_K1_U02,
GDS_K1_U04

zaliczenie pisemne

U3

zdolność do formułowania możliwych scenariuszy dla
najbliższej i dalszej przyszłości każdego rozważanego
studium przypadku

GDS_K1_U05

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

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.

Zagadnienia dotyczące głównych wydarzeń geopolitycznych minionego stulecia.
Główny nacisk zostanie położony na historię dyplomatyczną i gospodarczą z
naciskiem na wpływ ropy naftowej i ideologii na konkurencję Great Powers w
Eurazji i na współczesnym Bliskim Wschodzie.

W1, W2, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne obecność na zajęciach i aktywny udział w dyskusjach na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach i aktywny udział w dyskusjach na zajęciach

Sylabusy
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Globalization and Global Governance
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.120.5cd4266ec20fe.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Introduce students to the main issues and trends in global governance research and practice, with particular
reference to form, actors, authority, power and origins, and eﬀects

C2

Enhance students’ abilities to critically evaluate theory and its application to major global policy areas

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

the main concepts and trends in global governance
research and practice, with particular reference to
form, actors, authority, power and origins, and eﬀects

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05

egzamin pisemny

W2

diﬀerent theoretical approaches to understanding
global governance, with particular focus on alternative
structural forms, locations of power and codiﬁcation of
governance rule

GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07

egzamin pisemny

W3

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
how global governance works in practice, with a focus
GDS_K1_W03,
on what is being governed, how and by whom, and the
GDS_K1_W04,
extent to which global governance objectives match
GDS_K1_W05,
outcomes when applied to major global challenges
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

describe the key assumptions which distinguish
contemporary theories of global governance from
each other and in relation to international relations
theory more broadly

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U08

egzamin pisemny

U2

analyse the purpose, coherence and ﬁt of
contemporary approaches to global governance as
they apply to major global policy domains

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

demonstrate key skills and attributes associated with
study at Bechelor level such as good communication
and informed independent thinking

GDS_K1_K03,
GDS_K1_K05

egzamin pisemny

K2

critically evaluate and oﬀer new insights on the
processes, practice and politics of global governance
and international organisations

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

40

analiza problemu

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Globalization - Concept, causes, and consequences.

W1, W2, W3

2.

Who governs the globe? Geographies of power.

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Power in Global Governance

W1, W2, W3, K1, K2

4.

Security governance. Clashing cultures?

W1, W2, W3, U1, U2

5.

Economic actors: transnationals, NGO’s and the state.

W1, W2, W3, U1, U2

6.

Poverty, Inequality and the Millennium Development Goals

W1, W2, W3, U1, U2

7.

Global problems. Dynamics and decision-making processes. Part 1.

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

8.

Global problems. Dynamics and decision-making processes. Part 2.

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

9.

World Communications and Governance Implications

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

10.

Social transformations and global order. P. 1.

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

11.

Social transformations and global order. P. 2.

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

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

The ﬁnal course grade will be based on the following components: 1
Midterm exam (50%) 3. Final exam (50%) Class participation includes
oﬀering insightful comments during group discussions, asking thoughtful
informed questions during question and answer sessions, having read the
weekly readings in advance, being prepared to speak about them in class.
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Global Economy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.120.5cd4266eec891.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Has knowledge of the characteristics and
determinants of national and international economic
policy making. Is able to evaluate the theory and
practice behind international economic relations and
foreign economic policy. Is able to analyze the process
of economic diplomacy in national and global
economies. Can examine and express their views
logically and consistently.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05

zaliczenie ustne, raport,
esej, prezentacja,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student can analyse, understand and explain the rise
and history of the global economy, international
economic relations and global coordination in matters
of economic portfolio.

GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08

zaliczenie ustne, raport,
esej, prezentacja,
zaliczenie

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

zaliczenie ustne, raport,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Is organized and can lead a research team in
international economics, can apply theory to practice
in explaining the current dilemmas in the global
economy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

20

przygotowanie projektu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

uczestnictwo w egzaminie

10

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

Przygotowanie do sprawdzianów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

International relations, economics and political economy. Theories, approaches
and concepts. One economics, many recipes.

U1, K1

2.

The impact of globalisation on the state; current economic dilemmas; new actors
and structures; changing balance of power.

W1, U1

3.

Methodology: economic policy making in theory and practice; comparative,
rational choice and constructivist approaches; Realism, Liberalism, Marxism,
Regime theory, Hegemonic Stability; Institutions
Grand theories continued: - the debates: Case studies group presentation

U1, K1

Sylabusy
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4.

5) Theory- levels of analysis; interests, institutions and ideas; international and
domestic approaches, two and multi-level games

W1, U1, K1

5.

State versus market; the role of government in the economy and market failure;
market structures, imperfect competition, accountability; regulation

W1, U1, K1

7) Foreign economic policy making
W1, U1, K1

6.
8) Economic diplomacy
Introduction to Economic Nationalism and International Trade; Regionalism
Applied trade policy making

7.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

esej, prezentacja, zaliczenie

Essays10%, written exam60%, oral presentations30%

ćwiczenia

zaliczenie ustne, raport, prezentacja participation, attendance, presentations, essays

Wymagania wstępne i dodatkowe
Basic social science analysis.

Sylabusy
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Academic English: Writing Skills
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.120.5cd4266f1ee54.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Absolwent zna i rozumie przeszłe i aktualne teorie
i ideologie wyjaśniające procesy globalizacyjne i ich
wpływ na rozwój społeczny, jak również posiada
wiedzę na temat metodologii nauk społecznych
i humanistycznych w kontekście studiów nad
globalizacją i rozwojem

GDS_K1_W02

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Absolwent potraﬁ dokonać krytycznej analizy
problemów globalizacji i rozwoju, poprawnie
dobierając źródła i stosując właściwe metody
badawcze

U1

GDS_K1_U02

zaliczenie ustne, esej

GDS_K1_K01

zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
The student is ready to expand knowledge and skills
about globalization and development processes and
has the need for further education in order to solve
problems of his environment

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
77

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.

1. NATO (Academic Style); 2. WTO (Introductions); 3. International Criminal Court
(Paraphrasing); 4. Organization of Security and Co-operation in Europe (Hedging
and Qualiﬁcation); 5. South America (References and Bibliographies); 6. Africa
(Argumentation and exempliﬁcation); 7. Asia (Data analysis); 8. Europe
(Conclusion and Summaries)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Krótka praca naukowa (30%); test końcowy (70%)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie jest wymagana wcześniejsza wiedza; obecność jest obowiązkowa

Sylabusy
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Liberalism, Multiculturalism and Citizenship
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.120.5cd4266f510b4.22

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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest krytyczny namysł i dyskusja dotycząca teorii i koncepcji współczesnego liberalizmu, w tym
w szczególności teorii i praktyki wielokulturowości oraz teorii obywatelstwa.

C2

This debate will be of crucial importance for our discussion of politics of diﬀerence and multicultural citizenship.
We will examine several case studies of citizenship and politics multiculturalism such as Britain, France,
Germany, Sweden, USA and Canada. Although considered separately, these issues can be linked in many
diﬀerent ways to provide a thought provoking discussion of the questions and challenges that individuals and
societies in the West face at the beginning of the new millennium.

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 systemy normatywne kształtujące
stosunki międzynarodowe

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

Rozumie problemy wielokulturowości w perspektywie
teoretycznej, kulturowej i politycznej.

GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05

zaliczenie pisemne,
projekt

W3

Zna główne teorie wielokulturowości i obywatelstwa
oraz szerszą perspektywę liberalną i ich krytyki.

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ dyskutować ustnie i pisemny problemy
wielokulturowości i obywatelstwa oraz analizować
paradygmat liberalno-demokratyczny.

GDS_K1_U08,
GDS_K1_U09

zaliczenie pisemne

U2

Potraﬁ zaprezentować studium przypadku związane
ze społeczeństwami wielokulturowymi.

GDS_K1_U06,
GDS_K1_U08

projekt

U3

Potraﬁ samodzielnie analizować i interpretować
argumenty z zakresu ﬁlozoﬁi politycznej.

GDS_K1_U06,
GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08

zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do prezentowania argumentów i zabierania
własnego stanowiska.

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K03

projekt

K2

Jest gotów do współpracy w realizacji prostych celów
badawczych.

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K05

projekt

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

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.

Liberalizm i podstawy wolnego społeczeństwa

W1

Sylabusy
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2.

Liberalna tolerancja.

W1, W2

3.

Liberalizm i różnorodność kulturowa.

W1, W2

4.

Prawa indywidualne, prawa mniejszości, prawa kulturowe.

W1, W2, U3

5.

Obywatelstwo, koncepcja liberalna, republikańska i wielokulturowa.

W1, W2, K1

6.

Teorie wielokulturowości.

W3, U3, K1

7.

Za i przeciw wielokulturowości - debata oxfordzka.

U3, K1

8.

Polityka wielokulturowości studium przypadku - USA i Kanada

W2, U1, U2

9.

Polityka wielokulturowości studium przypadku - Szwecja i Francja

W3, U1, U2

10.

Kryzys liberalizmu.

U1, U3, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność obowiązkowa Aktywny udział w zajęciach i zadania
zaliczenie pisemne, projekt projektowe: 40% Zaliczenie pisemne w formie eseju na dwa
wybrane tematy: 60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Introduction to Modernity
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.120.5cd4266f7ca83.22

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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Intencją kursu jest zapoznanie studentów z rozmaitymi aspektami pojęcia nowoczesności. Nasza epoka albo jest
dumna z bycia epoką nowoczesną, albo stara się aspirować do urzeczywistniania ideałów czy wzorców
uznawanych za nowoczesne. Niemniej samo pojęcie nowoczesności lub nowożytności dalekie jest
od jednoznaczności. Podstawowym celem kursu będzie dyskusja nad możliwie szerokim zbiorem zagadnień
odnoszących się do poszczególnych aspektów nowoczesności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

77 / 193

W1

złożoność pojęcia nowoczesności

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03

egzamin ustny, ocena
aktywności podczas
zajęć

W2

najważniejsze procesy społeczne, polityczne
i ekonomiczne, które ukształtowały nowoczesność

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04

egzamin ustny, ocena
aktywności podczas
zajęć

W3

wybrane teorie nowoczesności

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04

egzamin ustny, ocena
aktywności podczas
zajęć

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawiać wieloaspektowość pojęcia
nowoczesności

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U04

egzamin ustny, ocena
aktywności podczas
zajęć

U2

analizować procesy kształtujące nowoczesność przy
pomocy aparatu pojęciowego wybranych teorii
nowoczesności

GDS_K1_U06

egzamin ustny, ocena
aktywności podczas
zajęć

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K03

ocena aktywności
podczas zajęć

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnictwa w dyskusjach na temat wyzwań
nowoczesnego społeczeństwa

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

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.

Teologiczne korzenie nowoczesności i debata o sekularyzacji

W1, U1

2.

Zachodni racjonalizm i "odczarowanie świata"

W2, W3, U2

3.

Nowoczesna wyobraźnia polityczna: od utopii do dystopii

W3, U2, K1

4.

Społeczeństwo masowe i kultura masowa

W2, W3, U2, K1

5.

Totalitaryzm jako zjawisko nowoczesne

W2, U1, K1

Sylabusy
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6.

Janusowe oblicze nowoczesnej technologii

W2, U1, U2, K1

7.

Krytycy nowoczesności

W1, W3, U2, K1

8.

Różnorodne nowoczesności?

W1, W3, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny, ocena aktywności podczas
zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność: obowiązkowa. Warunki zaliczenia:
aktywny udział w zajęciach (30%) oraz egzamin
ustny (70%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

79 / 193

Statistics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.120.5cb4324b93c15.22

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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

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

Kurs wyposaża w znajomość podstawowych narzędzi statystycznych, takich jak tabele częstości, miary tendencji
centralnej i rozproszenia. Pokazuje także, w jaki sposób badać współzależność między zmiennymi przy pomocy
tabel krzyżowych i porównania średnich. Wszystkie tematy obejmują zarówno podsawy teoretyczne, jak
i praktyczne zastosowanie do danych 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

podstawowe koncepcje statystyczne

GDS_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
raport

GDS_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
raport

GDS_K1_K03

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykonanie podstawowych analiza statystycznych przy
użyciu programu SPSS

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

umiejętność uzasadniania podjętych decyzji
analitycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie raportu

30

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

1. Podstawy analizy danych w pakiecie SPSS.
2. Poziomy pomiaru.
3. Tabele częstości.
4. Miary tendencji centralnej.
5. Ważona średnia arytmetyczne.
6. Miary rozproszenia.
7. Wnioskowanie statystyczne: błąd losowy próby i przedział ufności.
8. Tabele krzyżowe.
9. Porównania średnich.
10. Raportowanie wyników.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, raport

Ostateczna ocena składa się z oceny z egzaminu (60%) i krótkiego
raportu analitycznego (40%). Obie oceny muszą być pozytywne.
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Education and Development
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.140.5cd426700860e.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

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 przekazanie wiedzy o roli edukacji jako podstawy stabilnego rozwoju gospodarczego I
społecznego. Obejmuje to kluczowe teorie edukacyjnego wpływu na rozwój oraz przegląd najważniejszych
edukacyjnych projektów rozwojowych w świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Współczesne teorie dotyczące wpływu edukacji
na rozwój społeczny i gospodarczy

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03

esej, egzamin pisemny /
ustny
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W2

Zna kluczowe edukacyjne projekty rozwojowe
w świecie.

GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

esej, egzamin pisemny /
ustny

W3

Metody i efekty działań organizacji międzynarodowych
takich, jak: ONZ, Bank Światowy, OECD czy UE.

GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizować skuteczność realizowanych projektów
eduakcyjnych

GDS_K1_U02,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U08

esej, egzamin pisemny /
ustny

U2

Analizować i wyjaśniać zależność pomiędzy edukacją
a postępem społecznym

GDS_K1_U02,
GDS_K1_U04

esej, egzamin pisemny /
ustny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

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.

Rola edukacji w budowaniu kapitału społecznego

W1, U2

2.

Globalizacja a edukacja

W1, U2

3.

Mit ekonomii przyciągania

W1, U2

4.

Wpływ społeczny edukacji

W1, U2

5.

Prywatne a publiczne korzyści z edukacji

W1, U2

6.

Ubóstwo i niedostatki edukacji

W1, U2

7.

Braki edukacyjne a nierówności pomiędzy płciami

W1, U2

8.

Edukacja w podejściu do edukacji

W2, W3, U1

9.

Programy edukacyjne Banku Światowego

W2, W3, U1

Sylabusy
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10.

Działania edukacyjne OECD

W2, W3, U1

11.

UE i jej podejście do projektów edukacyjnych

W2, W3, U1

12.

Edukacja w Afryce

W2, W3, U1

13.

Edukacja w Azji Płudniowo-Wschodniej

W2, W3, U1

14.

Edukacja w Ameryce Łacińskiej

W2, W3, U1

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

esej, egzamin pisemny
/ ustny

Zaliczenie i ocena oparta jest na następującej formule: - aktywne
uczestnictwo w zajęciach (oparte na lekturze zadanych tekstów) - 40
procent końcowej oceny - esej śródsemestralny: studium przypadku
wybranego projektu edukacyjnego (wymagane zatwierdzenie tematu
przez prowadzącego) - 30 procent końcowej oceny - pisemny
egzamin końcowy: studenci odpowiadają na dwa spośród czterech
przekrojowych pytań - 30 procent końcowej oceny Esej powinien
liczyć 2000-2500 słów, zawierać hipotezę i pytanie badawcze;
powinien wyrażać opinię na temat danego projektu oraz
przedstawiać argumenty przemawiające za taką opinią.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Democratic Processes in the World
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.140.5cd426702da9d.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

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

knows and understands past and current theories and
ideologies explaining the processes of globalization
and development in the world with a special focus on
democratic transitions in the world

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

projekt, esej

W2

has a knowledge of fundamental theories of nondemocratic regimes

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

projekt, esej

W3

knows and understands particular case studies of
transitions from authoritarian to democratic regimes

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

projekt, esej

Sylabusy

86 / 193

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

can properly analyse the causes and the course of
social processes and phenomena of democratic
processes, formulate own opinions on the subject, and
make research hypotheses, as well as verify them

GDS_K1_U03,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U08

projekt, esej

U2

uses the acquired knowledge for theoretical
assessment of the issues concerning contemporary
globalization and development challenges with
a special focus to democratic regimes

GDS_K1_U03,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U07

projekt, esej

U3

can compare political regimes and make practical use
of theoretical knowledge that acquired during the
course.

GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U08

projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

making analysis of political systems and to indicate
challenges to the proper functioning of democratic
regimes

GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K05

projekt, esej

K2

pracy w instytucjach dedykowanych funkcjonowaniu
praktyk demokratycznych, w organizacjach rządowych
oraz pozarządowych związanych z funkcjonowaniem
systemów demokratycznych oraz promocją demokracji

GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

projekt, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

35

przygotowanie eseju

35

poznanie terminologii obcojęzycznej

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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The idea of democracy - non-democratic regimes – theories and typologies - The
third wave of democratization - Southern Europe – building democracy at the
Iberian peninsula - Deconstruction of socialis regimes in Central and Eastern
Europe – Polish impulse - Deconstruction of socialist regimes in Central and
Eastern Europe – Czechoslovakia and Hungary - The end of military regimes in
Latin America – the case of Argentina and Brazil - Chile – The perfect transition? From representative democracy toward participating one – Chavismo in
Venezuela - Racial democracy – South Africa’s road from apartheid toward
democratic regime - Arab spring – did democracy failed in Arab countries? - US
and the promotion of democracy - European Union as a promoter of democratic
values

1.

W1, W2, W3, 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

projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt grupowy: studenci są zobowiązani do przygotowania projektu w
grupach (3-4 osoby), projekt może dotyczyć tematu wybranego przez
studentów, ale zaakceptowanego przez prowadzącego esej: każdy student
zobowiązany jest przygotwać esej liczący około 2000 słów, przypisy oraz
bibliograﬁę, temat wybierają studenci, jednak musi być on zaakceptowany
przez prowadzącego;
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Human Rights
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.140.5cd4267052e9d.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 prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie w sposób całościowy problemu naruszeń praw jednostki oraz mechanizmów ich
ochrony we współczesnym 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 zna i rozumie: podstawowe zagadnienia
dotyczące ﬁlozoﬁi praw człowieka, ich historycznej
ewolucji oraz rosnącego znaczenia we współczesnym
świecie; naruszenia praw człowieka mające miejsce
w wybranych państwach; mechanizmy ochrony praw
człowieka w krajowych porządkach prawnych
i gwarantowane w konstytucjach i innych aktach
normatywnych; uniwersalny oraz regionalne systemy
ochrony praw człowieka, włącznie z rolą organizacji
międzynarodowych chroniących przed pogwałceniami
praw jednostki, jak również procedury stosowane
na wypadek takich naruszeń.

GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

egzamin pisemny

GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U08

egzamin pisemny

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ: objaśniać odpowiednie prawne
i polityczne mechanizmy odnoszące się do poważnych
naruszeń praw jednostki; przygotowywać prace
pisemne dotyczące teoretycznego ujęcia praw
człowieka; ich naruszeń w różnych częściach świata,
jak również prace na temat systemów ochrony praw
człowieka.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do: poszerzania swojej wiedzy
w obszarze pogwałceń praw człowieka, jak również
na polu międzynarodowych i krajowych mechanizmów
zmierzających do ochrony praw człowieka;
do uczestnictwa w dyskusjach na temat
współczesnych standardów ochrony praw człowieka
oraz do przedstawiania własnych poglądów w tym
względzie; do pełnienia funkcji wymagających
znajomości prawa praw człowieka (w organizacjach
pozarządowych, etc.).

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs jest poświęcony całościowemu ujęciu problematyki praw człowieka. Po
uwagę zostaną wzięte teoretyczne, prawne oraz praktyczne determinanty praw
człowieka i ich ochrony. Kurs został podzielony na pięć zasadniczych części.
Pierwsza z nich obejmuje ﬁlozoﬁczne i teoretyczne koncepcje odnoszące się do
praw człowieka. Druga dotyczy praktyki przestrzegania praw człowieka we
współczesnym świecie. Część trzecia obejmuje ochronę praw konstytucyjnych
zapewnianych przez wewnętrzne porządki prawne wybranych państw
współczesnych. Przedmiotem części czwartej są różne ugruntowane mechanizmy
międzynarodowe stworzone w celu ochrony praw jednostki na poziomach
uniwersalnym i regionalnym. Ostatnia część kładzie nacisk na aktywność
organizacji pozarządowych, które pracują na rzecz ochrony praw człowieka.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (pytania otwarte)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Global Migrations and their Consequences
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.140.5cd426707c60f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów do analizy przyczyn i konsekwencji procesów migracyjnych
z perspektywy zarówno historycznej, jak i współczesnej. Ponadto, studenci nauczą się analizować dobre i złe
praktyki istniejących polityk migracyjnych oraz podejmą próbę stworzenia takiej polityki w oparciu o hipotetyczne
kryteria.

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 ogólną wiedzę w obszarze procesów
migracyjnych i ich konsekwencji

GDS_K1_W05

egzamin pisemny

GDS_K1_U08

prezentacja

GDS_K1_K03

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przygotować ustną prezentację
na temat migracji i jej wpływu na stosunki
międzynarodowe

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów śledzić bieżące wydarzenia
w obszarze stosunków międzynarodowych
w kontekście migracji i dyskutować publicznie na ich
temat.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

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.

1. Porównanie wzorców migracji w perspektywie historycznej - analiza czynników
dot. fal migracyjnych i różnych typów migracji

W1

2.

2. Migracje w perspektywie globalne i europejskiej – perspektywa teoretyczna i
empiryczna

W1

3.

3. Współczesne trendy w ruchach migracyjnych na poziomie międzynarodowym i
europejskim - przebieg i konsekwencje

W1

4.

4. Przymusowe migracje i bezpieczeństwo

W1, K1

5.

5. Prawa uchodźców

W1, K1

6.

6. Unia Europejska i migracje - prawo, teoria i praktyka

W1, K1

7.

7. Tzw. kryzys migracyjny w Europie

W1

Sylabusy
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8.

8. Migracje Polaków - studium przypadku

W1

9.

9. Płeć i migracja

W1, K1

10.

10. Wpływ migracji na kształtowanie globalnych, regionalnych, krajowych i
lokalnych polityk - współczesne debaty polityczne

K1

11.

11. Beyond Europe – current migration dilemmas, policies and chances

W1, K1

12.

12. Migration dilemmas in contemporary world – students’ choice – group
projects/presentation

U1, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach (maks. 2 nieobecności nieusprawiedliwione),
praca w grupie i prezentacja grupowa projektu grupowego, egzamin
pisemny na podstawie wykładów. Egzamin pisemny: 50% oceny,
udział w zajęciach i aktywność w dyskusji podczas zajęć: 20%; praca
w grupie i prezentacja projektu grupowego - 30% oceny. Pozytywna
ocena z każdej części niezbędna do zaliczenia zajęć. Nieobecności
powyżej 50% - niezaliczenie zajęć. Każda nieobecność powyżej 2 i
poniżej 50% - dodatkowe pytanie na egzaminie. Egzamin
poprawkowy: egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Research Methods in Social Sciences
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.140.5cd42670aa406.22

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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

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

Przedmiotem kursu jest proces zbierania, rozumienia i wykorzystywania ilościowych i jakościowych danych
empirycznych w naukach społecznych. Tematyka obejmuje koncepcyjne przygotowanie badań, przegląd różnych
metod i technik zbierania danych, oraz podstawy ich analizy i prezentacji wyników. Ogólne podejście jest
praktyczne.

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 koncepcje i techniki badań jakościowych
i ilościowych

GDS_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
projekt

GDS_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

GDS_K1_K05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

użycie technik jakościowych i ilościowych
do odpowiedzi na pytania badawcze

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpraca w procesie badawczym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

wykonanie ćwiczeń

45

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Metodologia nauk społecznych. Przegląd zagadnień.
2. Projekty badawcze. Konceptualizacja
3. Projekty badawcze. Operacjonalizacja
4. Skale, indeksy, typologie.
5. Badania sondażowe. Typy sondaży. Plan badania.
6. Budowa kwestionariusza.
7. Budowa kwestionariusza - konsultacje.
1.

W1, U1, K1

8. Wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe.
9. Dobór próby do badań
10. Przyczynowość i eksperyment.
11. Badania obserwacyjne i studia przypadku.
12. Wykorzystanie danych wtórnych.
13. Analiza treści.
14. Modelowanie sytuacji społecznych. Socjometria i teoria gier.
15. Raportowanie wyników. Podsumowanie.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ostateczna ocena składa się z oceny z egzaminu (60%) i dwóch
zaliczenie na ocenę, projekt krótkich prac (20% każda). Wszystkie oceny muszą być
pozytywne.
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Foreign language
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.11C0.5cb093e47a4c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Rosyjski,
Arabski, Chiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Językoznawstwo
Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opanowanie językowej kompetencji komunikacyjnej w typowych sytuacjach życiowych

C2

Rozwijanie umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych.

C3

Nauka zasad gramatyki potrzebnych do zrozumienia i samodzielnego budowania wypowiedzi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W1

Student ma podstawową wiedzę na temat języka
i sytuacji językowych w różnych regionach świata.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W09

W2

Student zna i rozumie podstawowe słownictwo
w danym języku z zakresu globalizacji i studiów nad
rozwojem.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W09

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

GDS_K1_U01,
Student umie wykorzystać zasady gramatyki
GDS_K1_U04,
i podstawowe słownictwo danego języka do budowania GDS_K1_U06,
prostych form wypowiedzi ustnej i pisemnej.
GDS_K1_U08,
GDS_K1_U09

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzynarodowej wykazując się
podstawowym poziomem kompetencji
komunikacyjnej.

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

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

99 / 193

Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do egzaminu

90

przygotowanie do sprawdzianu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs praktycznej nauki nowożytnego języka obcego. Nauka podstawowych zasad
gramatyki.Nauka słownictwa związanego z tematyką życia codziennego.
Szczególny nacisk położony na: podstawowe formy grzecznościowe oraz
wyrażenia używane w życiu codziennym; podawanie podstawowych danych
(imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów), przedstawianie siebie i innych,
opowiadanie o sobie i o rodzinie; opisywanie pomieszczeń, domu, mieszkania, sali
lekcyjnej, miasta, przedmiotów, osób; podstawowe nazewnictwo geograﬁczne:
nazwy krajów, miast, kontynentów, wybranych rzek, mórz; określanie
pochodzenia, określanie kierunków i miejsc; codzienne czynności; dialogi w
restauracji i kawiarni: lista dań, ceny i rachunki; podstawowe zakupy: jedzenie i
picie; inne produkty codziennego użytku (na targu, w sklepie spożywczym, w
aptece, na poczcie); miejsca pracy i zawody; opisywanie pogody; określanie
czasu: godziny, pory dnia, pory roku, miesiące, proste daty; pytanie o drogę;
podróże – środki lokomocji, zwiedzanie, na dworcu autobusowym i kolejowym, na
lotnisku, w hotelu; podstawowe słownictwo związane z polityką i j. mediów; szkoły
i uniwersytet – podstawowe nazewnictwo (struktura, kierunki, zajęcia, poziomy
nauczania, nazwy przedmiotów); wizyta u lekarza; załatwianie formalności w
banku i kantorze; hobby i rozrywka – podstawowe zagadnienia; plany wakacyjne;
pisanie krótkich listów i kartek pocztowych; wypełnianie prostych formularzy.

W1, W2, U1, K1
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Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie sprawdzianów każdorazowo po
zakończeniu danej partii materiału; zaliczenie
pisemne i ustne na koniec semestru

Semestr 4
Metody nauczania:
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie sprawdzianów każdorazowo po
zakończeniu danej partii materiału; zaliczenie
pisemne i ustne na koniec semestru

Semestr 5
Metody nauczania:
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie sprawdzianów każdorazowo po zakończeniu
egzamin pisemny, egzamin ustny danej partii materiału; egzamin pisemny i egzamin ustny
na koniec semestru

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z podręczników i słowników.
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Understanding Culture and Politics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.140.5cd42670d3641.22

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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozumienie złożoności fenomenu kultury, jej wpływu na ludzkie zachowanie i działanie.

C2

Rozumienie potencjału kultury jako sposobu "zbiorowego programowania umysłu"

C3

Nabycie umiejętności rozpoznawania fenomenów kulturowych jako narzędzi mogących determinować ludzkie
działanie, także w sferze polityki i gospodarki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student ma wiedzę na temat istotności nauk
społecznych do rozumienia fenomenów z zakresu
polityki i kultury.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W08

projekt

W2

Student rozumie istotę i naturę systemów
normatywnych determinujących stosunki
międzynarodowe.

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W06

projekt

W3

Student ma wiedzę o głównych podmiotach biorących
udział w stosunkach międzynarodowych
i międzykulturowych.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W08

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ ocenić i zweryﬁkować zjawiska
wpływające na międzynarodowe stosunki w obrębie
polityki, gospodarki i kultury.

GDS_K1_U02,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06

esej

U2

Student dostrzega i rozumie złożone fenomeny
kulturowe wpływające na międzynarodowe stosunki
polityczne.

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U06

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest władny podejmować dyskusje dotyczące
stosunków międzynarodowych w kontekście
kulturowym.

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03

prezentacja

K2

Student jest władny przygotować samodzielną
wypowiedź dotyczącą wybranych problemów
z zakresu stosunków międzynarodowych w kontekście
kulturowym.

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

prezentacja

K3

Student jest władny podejmować analizę zjawisk
z zakresu stosunków międzynarodowych
uwzględniając perspektywę kulturową.

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

6

przygotowanie prezentacji multimedialnej

1

przygotowanie projektu

3

przygotowanie eseju

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20
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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.

Podstawowe koncepcje, terminy i metodologie z zakresu studiów kulturowych;
Kultura jako góra lodowa;
Kultura i ideologie;
Systemy znaczeniowe i kody kultury;
Globalne trendy kulturowe;
Postmodernizm i zanikanie granic kulturowych;
Intertekstualnośc;
Kulturowy "jamming"

W1, W3, U1, K1

2.

Rasa, etniczność - reprezentacje.
Czynniki kulturowe wg Edwarda T. Halla.
Gender w studiach kulturowych i politycznych.

W1, W2, U1, U2, K2, K3

3.

Konepcje uczenia międzykulturowego wg Miltona Bennetta.
Deﬁniowanie kultury popularnej oraz jej roli w polityce.
Rozumienie kultury poprzez obraz.
Kultura i polityka - wzajemne powiązania i zależności.
Polityka i perfomans.

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularna obecność na zajęciach (możliwe 2 nieusprawiedliwione
nieobecności) (20% oceny końcowej), podejmowanie
konstruktywnej dyskusji w trakcie zajęć (20% oceny końcowej),
lektura zadanej literatury oraz jej krytyczna analiza, przygotowanie
projektu grupowego i przedstawienie na forum grupy (30% oceny
końcowej), przygotowanie i dostarczenie na czas ﬁnalnego eseju
(objętość 10 000 znaków) na wcześniej skonsultowany temat (30%
oceny końcowej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Gotowość do regularnego uczestniczenia w zajęciach, systematyczna lektura zadanej literatury, gotowość do podejmowania
konstruktywnej dyskusji w trakcie zajęć.
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Conﬂict Resolution and Peace Building
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.140.5cd42671027c0.22

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 3

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 przedstawienie i wyjaśnienie mechanizmów, metod i instrumentów prawnych używanych
w ramach stosunków międzynarodowych w celu rozwiązywania konﬂiktów i wprowadzania pokoju
i bezpieczeństwa w państwach i regionach doświadczonych przez konﬂikty, w drodze szeroko rozumianego
procesu budowania pokoju przez państwa i organizacje międzynarodowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

student rozumie złożoność stosunków
międzynarodowych

GDS_K1_W08

egzamin pisemny

W2

student zna podmioty, instytucje i kluczowe procesy
polityczne odgrywające istotną rolę w rozwiązywaniu
konﬂiktów i budowaniu pokoju

GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ przeanalizować współczesne przypadki
rozwiązywania konﬂiktów i budowania pokoju i omówić GDS_K1_U03
je podczas zajęć

prezentacja

U2

student potraﬁ ocenić zmiany i wyzwania dotyczące
głównych procesów rozwiązywania konﬂiktów
i budowania pokoju

GDS_K1_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

GDS_K1_K01

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów do poszerzania swojej wiedzy
na temat historycznych i współczesnych aspektów
rozwiązywania konﬂiktów i budowania pokoju jako
elementów współpracy państw i organizacji
międzynarodowych w zakresie utrzymywania
i przywracania międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

14

przygotowanie do egzaminu

35

rozwiązywanie kazusów

4

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

7

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.

Rozwiązywanie konﬂiktów i budowanie pokoju - deﬁnicje i zagadnienia wstępne.

W1, W2
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2.

Źródła konﬂiktów i destabilizacji - wybrane przykłady (zbrojna przemoc aktorów
niepaństwowych, proliferacja broni lekkiej i strzeleckiej, terroryzm, państwa
upadłe, zorganizowana przestępczość, przymusowa migracja).

U1, U2

3.

Organizacje międzynarodowe, rozwiązywanie konﬂiktów i budowanie pokoju przykład ONZ.

W2, U1, U2

4.

Organizacje międzynarodowe, rozwiązywanie konﬂiktów i budowanie pokoju przykład NATO.

W2, U1, U2

5.

Inni międzynarodowi/transnarodowi aktorzy zajmujący się rozwiązywaniem
konﬂiktów i budowaniem pokoju - przegląd ogólny.

W2, U2, K1

6.

Populacjocentryczna strategia zwalczania powstania (COIN) i jej rola w budowaniu
pokoju.

W1, U2

7.

Rozwiązywanie konﬂiktów i budowanie pokoju - wybrane przypadki.

U1, K1

8.

Negocjacje międzynarodowe - wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne.

W1, U2

9.

Międzynarodowe prawo humanitarne - deﬁnicja, zakres zastosowania i
podstawowe zasady.

W2, U2

10.

Zakończenie konﬂiktu i porozumienia pokojowe - rozważania polityczne i prawne.

W1, W2, U2

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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie końcowej oceny jest uzależnione od spełnienia dwóch
warunków: 1. Prezentacji przygotowanej przez dwuosobowe drużyny
studentów dotyczącej danego przypadku rozwiązywania
konﬂiktu/budowania pokoju. 2. Zdania egzaminu pisemnego
zawierającego pytania testowe (10 pytań), krótkie pytania opisowe
(4 pytania) i jedno dłuższe pytanie opisowe (mini-esej). Czynnikiem
decydującym o końcowej ocenie studenta jest wynik uzyskany z
egzaminu pisemnego. Prezentacja drużynowa może podnieść ocenę
końcową o pół stopnia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza w zakresie stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego publicznego.
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Elective Course (Lecture GLAD 3,4, 5, 6)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.13C0.604f16c2df1d5.22

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 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Presentation of various aspects (historical, theoretical, practical, political, economic, social, legal, cultural,
ecological, etc.) of contemporary globalization and development issues.

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

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

egzamin pisemny / ustny

W2

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W08

egzamin pisemny / ustny

W3

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

egzamin pisemny / ustny

W4

GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

U1

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

U2

GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08

egzamin pisemny / ustny

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

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

1.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny

To pass the course student has to meet all requirements presented
before the beginning of the classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe
N/A

Sylabusy
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Elective Course (Discussion Seminar GLAD 3,4,5,6)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.13C0.604f17884b417.22

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 3, Semestr 4,
Semestr 5, 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

Presentation of various aspects (historical, theoretical, practical, political, economic, social, legal, cultural,
ecological, etc.) of contemporary globalization and development issues.

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

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
esej, prezentacja

W2

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
esej, prezentacja

W3

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
esej, prezentacja

W4

GDS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
esej, prezentacja

U1

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
esej, prezentacja

U2

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
esej, prezentacja

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

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

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, projekt,
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
To pass the course student has to meet all
requirements presented before the beginning
of the classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe
N/A

Sylabusy
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Politics of Multiculturalism
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.180.5cd426718837f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
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

Cel główny to dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu polityki wielokulturowości (podejścia
teoretyczne i praktyczne).

C2

Rozumienie i analizowanie zjawisk obecnych w globalnej polityce przy użyciu różnych narzędzi badawczych
pochodzących z nauk społecznych i humanistycznych.

C3

Rozumienie i stosowanie podstawowych terminów jak: polityka globalna, kultura, etniczność, tożsamość
kulturowa, autonomia, system międzynarodowy, migracje, postkolonializm.

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 na czym polegają dawne oraz
współczesne podejścia badawcze problemu
wielokulturowości oraz polityki.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W06

projekt

W2

Student ma wiedzę i rozumie wpływ zmian
zachodzących na poziomach: lokalnym, regionalnym
i globalnym na światowe procesy polityczne
i ekonomiczne.

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

projekt

W3

Student ma wiedzę na temat pozytywnych
i negatywnych aspektow procesów globalizacyjnych,
oddziałujących na rozwój współczesnych
społeczeństw, państw, regionów i wspólnot lokalnych.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06

projekt

U1

Student jest władny podejmować analizę społecznych,
politycznych, ekonomicznych i kulturowych aspektów
globalizacji oraz wyzwań, jakie niesie z sobą
wielokulturowość.

GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04

prezentacja

U2

Student potraﬁ wyjaśniać wpływ procesów
globalizacyjnych na rozwój świata, jego regionów
i subregionów, stosując przy tym perspektywę
wielokulturową.

GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość o istotności procesów
globalizacyjnych jako tych, które determinują lokalne
i regionalne a także państwowe byty.

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03

esej

K2

Student ma świadomość i gotowość do ustawicznego
uczenia się, ponieważ tego wymaga współczesny
świat, zwłaszcza uwzględniając tempo zachodzących
zmian, w wymiarze politycznym, gospodarczym
i kulturowym.

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

1

zbieranie informacji do zadanej pracy

6

przygotowanie projektu

3

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Sylabusy
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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.

Deﬁnicje wielokulturowości oraz wybrane perspektywy badawcze zjawiska
wielokulturowości.

W1, W2, U1, K1

2.

Prawa i obowiązki grup mniejszościowych w koncepcjach wybranych socjologów i
politologów, m.in. W. Kymlicka, J. Rawls, I. Young
Oponenci i zwolennicy wielokulturowości jako projektu politycznego;
Wielokulturowość jako sfera interesu politycznego i ekonomicznego.

W2, U2, K1

3.

Mniejszości migranckie, mniejszości narodowe jako główne podmioty w polityce
wielokulturowości.
Krytyka polityki wielokulturowości. Interkulturowość i transkulturowość.

W2, W3, U1, K1, K2

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

regularna obecność jest wymagana, przygotowanie do zajęć
poprzez lekturę zadanych tekstów (20% oceny końcowej),
uczestniczenie w dyskusji (20% oceny końcowej), zaprezentowanie
projekt, esej, prezentacja
projektu w postaci PP na forum grupy (30% oceny końcowej),
egzamin pisemny - esej dostarczony terminowo (30% oceny
końcowej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest podstawowa wiedza socjologiczno-kulturoznawcza dotycząca procesów determinujących stosunki
międzynarodowe.

Sylabusy
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Global Security
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.180.5cd42671ae1cc.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 bezpieczeństwie

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy umożliwiającej postrzeganie i rozumienie współczesnego bezpieczeństwa z perspektywy
globalnej

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 tradycyjne i współczesne koncepcje
i teorie bezpieczeństwa globalnego

GDS_K1_W02

egzamin pisemny,
projekt
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W2

ma wiedzę o wpływie czynników lokalnych,
regionalnych i globalnych na bezpieczeństwo
międzynarodowe

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W08

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

W3

zna i rozumie pozytywne i negatywne aspekty
procesów globalizacyjnych pod kątem ich
konsekwencji dla bezpieczeństwa ludzkiego
i cywilizacyjnego

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W08

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ interpretować i wyjaśniać procesy globalizacji
w kontekście bezpieczeństwa i stabilności

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U06

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

U2

potraﬁ wykorzystać nabytą wiedzę do analizy
społecznych, politycznych, gospodarczych, prawnych,
ekologicznych i kulturowych aspektów współczesnego
bezpieczeństwa międzynarodowego.

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U03

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

U3

potraﬁ prognozować i modelować procesy związane
z globalizacją i bezpieczeństwem, wykorzystując
właściwe teorie, metody i narzędzia badawcze

GDS_K1_U02,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest świadom znaczenia wiedzy o bezpieczeństwie
globalnym i potrzeby ciągłego uczenia się w celu
rozwiązywania praktycznych problemów

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02

egzamin pisemny,
projekt

K2

jest przygotowany do oceny informacji i analizy treści
odnoszących się do bezpieczeństwa globalnego

GDS_K1_K03,
GDS_K1_K05

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Bezpieczeństwo globalne: koncepcje, teorie, deﬁnicje

W1, U1, U3, K1

2.

Globalne zagrożenia i szanse

W1, W3, U3, K2

3.

Globalna przemoc

W2, W3, U2, K2

4.

Etyka globalna: studia nad wojną i pokojem

W1, W3, U1, U2, K1

5.

Ochrona cywilna i pomoc humanitarna

W2, W3, U2

6.

Globalne zarządzenie bezpieczeństwem i budowa odporności

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Globalne cyberbezpieczeństwo

W3, U2, U3, K2

8.

Globalny nadzór i obserwacja

W2, W3, U1, K2

9.

Globalne bezpieczeństwo środowiska naturalnego

W2, W3, U1, U2, K1

10.

Globalne bezpieczeństwo gospodarcze i ﬁnansowe

W2, W3, U1, U2, K1

11.

Globalne bezpieczeństwo żywnościowe

W2, W3, U2, K1

12.

Globalne migradcje i wyzwania demograﬁczne

W2, W3, U1, U2

13.

Globalne bezpieczeństwo zdrowotne

W2, W3, U1, U2, K1

14.

Globalne bezpieczeństwo energetyczne oraz gospodarka zasobami

W2, W3, U2, U3, K2

15.

Bezpieczeństwo nuklearne i rozbrojenie

W2, W3, U1, U3, K2

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

wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- Obecność na zajęciach - 10% - Indywidualne prezentacje
dotyczące wybranych aspektów bezpieczeństwa globalnego
- 15% - Projekt grupowy - 10% - Aktywność podczas
wykładów - 20% - Egzamin końcowy - 45%

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Civil Society and NGOs
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.180.5cd42671d217b.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Articulate the place of NGOs and Civil Society theory
in the realm of global studies and development
studies and the place of these among social sciences
and humanities

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08,
GDS_K1_U09

raport, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

K2

Sharing their knowwledge of the fundamental
international governmental and non-governmental
institutions implicated in Transnational Advocacy
Networks in Global Civil Society

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

raport, esej

Has knowledge of the role of man as a subject of
processes in Civil Society

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

raport, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie raportu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie ekspertyzy

15

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do ćwiczeń

15

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.

1. What is Civil Society? 2. The Enlightenment and Beyond: The Social Contract;
Political Engagement, the Limitations of Government and the Third Way; Social
Capital and Trust

U1, K1, K2

2.

What is Global Civil Society?; Global Civil Society and Nation States; Global Civil
Society Infrastructure: NGOs and Transnational Advocacy Networks

U1, K1, K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

raport, esej
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International Political and Economic Organizations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.180.5cd42672030df.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

International political and economic organisations,
institutions and policies. Understanding the global
economy and international system through the
analysis of global governance.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08,
GDS_K1_W09

zaliczenie pisemne,
projekt, esej,
prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Combining theory and practice through economic and
political diplomacy. Breaking down the factors behind
globalisation. Analysing governance networks,
structures and policy making in diverse international
organisations.

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08

zaliczenie pisemne,
projekt, esej,
prezentacja, egzamin

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

zaliczenie pisemne,
projekt, esej,
prezentacja, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Team projects, individual research, simulation games
of how international organisations work in theory and
in reality. Discussions and presentations about the
role of these global bodies in structuring the interests
and ideology of the global system.

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

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.

International organisations, an introduction. Theory and practice.

W1, U1, K1

2.

International law and voting procedures in international organisations. Theories of
cooperation.

W1, U1, K1

3.

Bretton Woods institutions.

W1, U1, K1

4.

Regional organisations.

W1, U1, K1

5.

The United Nations.

W1, U1, K1

6.

Plurilateral bodies.OECD, OSCE, G20.

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Questions of Sovereignty and cooperation.

W1, U1, K1

8.

Multilateralism and diplomacy.

W1, U1, K1

9.

Non-governmental organisations.

W1, U1, K1

10.

Multinational Companies.

W1, U1, K1

11.

Economic diplomacy in practice. The WTO and international trade,

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt, esej,
prezentacja, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Essays, group project involving diplomacy
setting simulation exercise, exam, participation,
presentations.
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Barriers of Development in Modern Societies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.180.5cd426722691e.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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
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

Kurs ma na celu analizę różnych czynników politycznych, kulturowych i ekonomicznych, które mogą być
postrzegane jako istotne bariery rozwoju we współczesnym świecie.

C2

Szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie aktualnych, istotnych kwestii, takich jak odrodzenie
nacjonalizmu oraz rosnące nierówności społeczne.

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

Absolwent zna i rozumie pozytywne i negatywne
aspekty procesów globalizacyjnych oraz to, w jaki
GDS_K1_W08
sposób wpływają one na rozwój współczesnych państw
i społeczeństw.

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

Absolwent zna i rozumie wpływ lokalnych,
regionalnych i globalnych wyzwań procesów
społecznych, politycznych, gospodarczych
i kulturowych, w wymiarze historycznym
i współczesnym.

GDS_K1_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

Absolwent zna i rozumie rolę człowieka jako podmiotu
procesów globalizacyjnych i rozwojowych.

GDS_K1_W04

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

Absolwent potraﬁ dokonać krytycznej analizy
problemów globalizacji i rozwoju, poprawnie
dobierając źródła i stosując właściwe metody
badawcze.

GDS_K1_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

Absolwent potraﬁ właściwie analizować przyczyny
i skutki zjawisk społecznych wpływających na procesy
globalizacji i rozwoju, formułując przy tym własne
opinie, a także stawiając i weryﬁkując hipotezy
badawcze w tym zakresie.

GDS_K1_U04

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę w celu
teoretycznych rozważań na temat współczesnych
procesów globalizacyjnych i ich wpływu na rozwój
społeczny.

GDS_K1_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

GDS_K1_K03

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myśleć i działać niezależnie,
mając świadomość potrzeby stawiania pytań
i poszukiwania odpowiedzi.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czynniki polityczne wpływające na rozwój: (1) nacjonalizm, (2) populizm, (3)
eurosceptycyzm, (4) terroryzm i radykalizm, (5) korupcja, (6) niestabilność
polityczna / reżimy autorytarne.

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

2.

Czynniki kulturowe i społeczne wpływające na rozwój: (1) czynniki geograﬁczne
wpływające na rozwój, (2) dyskryminacja i wykluczenie, (3) fundamentalizm
religijny, (4) ubóstwo i ograniczony dostęp do zasobów.

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

3.

Czynniki ekonomiczne, które wpływają na rozwój: (1) globalizacja i
nierównomierny rozwój, (2) otwartość gospodarki i wzajemne powiązania, (3)
reżimy gospodarcze: zasady, stabilność i zaufanie, (4) dystrybucja dochodów, (5)
mechanizmy koordynacji i prawa własności.

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

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
The assessment of the course consists of two elements. (a)
Students’ presentations (20%) (b) Final exam (80%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Communication and media in the Global Era
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.180.5cd426724b11b.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 komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozumienie podstawowych prawideł komunikacji z uwzględnieniem kontekstu kulturowego.

C2

Nabycie podstawowej wiedzy o mediach, ich historii oraz współczesnych ponowoczesnych formach mediów.

C3

Umiejętność identyﬁkowania mediów oraz rozpoznawania ich wpływu na globalny rozwój w XXI wieków

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, w kontekście innych nauk
humanistycznych i społecznych, na temat roli
i znaczenia studiów nad globalnym rozwojem.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05

prezentacja

W2

Student ma wiedzę na temat pozytywnych
i negatywnych skutków procesów globalizacyjnych
na rozwój społeczeństw i państw.

GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W08

prezentacja

W3

Student ma wiedzę i rozumie wpływ globalnych
procesów politycznych i ekonomicznych na lokalną,
regionalną i krajową sferę gospodarczą, społeczną
i polityczną.

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student posiada umiejętność diagnozowania roli
ruchów społecznych w procesach globalizacyjnych.

GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04

projekt

U2

the student is able to critically analyse the impact of
local, regional, and global challenges of social,
political, and economic processes

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03

projekt

U3

Student posiada umiejętność podejmowania
konstruktywnej dyskusji na temat współczesnych
mediów, komunikacji i globalizacji.

GDS_K1_U06,
GDS_K1_U09

projekt

K1

Student ma kompetencje rozwijania nabytych
umiejętności krytycznego myślenia, krytycznej oceny
i ewaluacji danych oraz informacji udostępnianych
przez media.

GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03

esej

K2

Student jest motywowany do rozwijania umiejętności
konstruktywnego polemizowania.

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K05

esej

K3

Student jest zachęcany do rozwijania zdolności
niezbędnych i pomocnych w komunikacji
międzykulturowej.

GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie pracy semestralnej

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

1

przygotowanie eseju

13

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

6

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

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.

Komunikacja - teoria i praktyka
Media – historia i współczesność
Media jako czwarta władza
Media i polityka
Media, komunikacja i nowoczesne technologie

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

regularna obecność, przygotowanie do zajęć poprzez lekturę
projekt, esej, prezentacja zadanych tekstów, uczestniczenie w dyskusji, zaprezentowanie
projektu w postacie PP na forum grupy, egzamin pisemny - esej.

Sylabusy
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Arab Spring and its impact on the Arab World
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.180.5cd42672bf9ad.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 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 zapoznanie studentów z problemem przemian politycznych na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej po Arabskiej Wiośnie - ze szczególnym uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz
skutków przemian politycznych w krajach arabskich po 2010 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

Wiedza o zmieniających się relacjach między
instytucjami politycznymi a środowiskiem społecznogospodarczym w państwach arabskich.

GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

egzamin pisemny

W2

Wiedza na temat powiązań między dyscyplinami
akademickimi, które umożliwiają studiowanie
przemian politycznych w państwach arabskich.

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania wiedzy
teoretycznej do krytycznej i porównawczej analizy
przemian politycznych w państwach arabskich.

GDS_K1_U03,
GDS_K1_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

Umiejętność rozumienia, analizy i interpretacji
konkretnych procesów politycznych - wewnętrznych
i zewnętrznych - w państwach arabskich.

GDS_K1_U02,
GDS_K1_U04

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

Umiejętność przygotowania projektów
odzwierciedlających gospodarcze i polityczne aspekty
wydarzeń politycznych w państwach arabskich.

GDS_K1_U05,
GDS_K1_U08

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do opracowywania i realizowania
projektów związanych z funkcjonowaniem instytucji
GDS_K1_K02,
i organizacji politycznych, pozarządowych oraz
GDS_K1_K03
gospodarczych w regionie Bliskiego Wschodzie i Afryki
Północnej.

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

28

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Teoretyczne wprowadzenie (autorytaryzm, reżimy hybrydowe, przemiany
polityczne, poliarchia i demokratyzacja).

1.

W1, W2

2.1. Stary autorytaryzm w wybranych państwach arabskich.
2.

W1, U1, U2
2.2. Nowy autorytaryzm w wybranych państwach arabskich.

3.

3. Bariery demokratyzacji w państwach arabskich.

W1, U1, U2

4.1. Arabska Wiosna - czynniki wewnętrzne, reakcje zewnętrzne, trajektorie.
4.

W1, U1, U2
4.2. Arabska Wiosna w kontekście międzynarodowym (regionalnym i globalnym).
5.1. Powstanie i przemiany polityczne w Tunezji (studium przypadku).
5.2. Powstanie i przemiany polityczne w Egipcie (studium przypadku).
5.3. Rewolta, wojna i przemiany polityczne w Syrii (studium przypadku).

5.

5.4. Rewolta, wojna i przemiany polityczne w Libii (studium przypadku).

U1, U2, U3, K1

5.5. Rewolta, wojna i przemiany polityczne w Jemenie (studium przypadku).
5.6. Elastyczny autorytaryzm w monarchiach arabskich (studia przypadku: Maroko
i Jordania).

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (pytania otwarte): 50% oceny końcowej.
Analiza procesu i czynników przemian politycznych w
wybranym państwie arabskim po 2010 roku w formie
prezentacji: 40% oceny końcowej. Udział w dyskusji: 10%
oceny końcowej.
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Authoritarianism and Globalization
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.180.5cd426727250d.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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs poświęcony polityce autorytarnej w dobie globalizacji

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 koncepcyjne podstawy rządów
autorytarnych

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05

egzamin pisemny
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W2

Ma podstawy wiedzy o instytucjach władzy państwa
autoryternego

GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

egzamin pisemny

W3

Ma wiedzę na temat formułowania polityki w różnych
systemach autorytarnych

GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

egzamin pisemny

GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U08

projekt

GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ przeprowazić badania na temat
autorytaryzmów metodami politologii porównawczej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ w trakcie dyskusji prezentować oparte
na faktach opinie, poprawnie argumentować,
w zakresie tematyki władzy w globalizującym się
świecie

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Rząd autorytarny - przegląd koncepcji

W1, W2

2.

Ekonomia polityczna autorytaryzmu

W2, W3, U1

3.

Dynamika polityczna wewnątrz reżimów

W2, W3, U1, K1

4.

Relacje reżimu ze społeczeństwem

W2, W3, U1, K1

5.

Wpływy zglobalizowanych autorytaryzmów - narzędzia polityki zagranicznej

W3, U1, K1

6.

Autorytarne strategie wobec mediów społecznościowych

W1, W3, U1, K1

7.

Różnice regionalne w systemach autorytarnych

W2, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 1) zaliczenie egzaminu na
egzamin pisemny, projekt minimum 51% punktów, 2) uzyskanie pozytywnej oceny z projektu
semestralnego
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Cultural Dimension of Human Rights
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.180.5cd4267297ca8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z problematyką praw człowieka w kontekście kulturowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

studenci znają i rozumieją współczesne kwestie
dotyczące kulturowych wymiarów praw człowieka

GDS_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

studenci potraﬁą analizować współczesne teksty
dotyczące kulturowych wymiarów praw człowieka

GDS_K1_U03

egzamin pisemny

GDS_K1_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

studenci są gotowi do angażowania się w dyskusję
i działalność dotyczącą kulturowych wymiarów praw
człowieka

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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.

Sposoby uzasadniania praw człowieka: (i) osoba (autonomia, godność,
współczucie), (ii) państwo, (iiii) Bóg

W1, U1, K1

2.

Godność jako podstawa praw człowieka. Godność oparta na rozumie i autonomii.
Państwo opiekuńcze jako zagrożenie dla godności.

W1, U1, K1

3.

Godność jako podstawa praw człowieka. Podejście zdolnościowe; godność opart
na potrzebach

W1, U1, K1

4.

Chińskie wartości i prawa człowieka: (i) źródła kultury chińskiej, (ii) indywidualizm
i kolektywizm, (ii) prawa i obowiązki, (iii) wolność i porządek, (v) prawa
obywatelskie i prawa ekonomiczne

W1, U1, K1

5.

Islam i prawa człowieka; (i) krytyka zagrożeniem dla islamu, (ii) "islamizacja"
dyskusji o prawach człowieka, (iii) szariat i prawa człowieka

W1, U1, K1

6.

Demokracja, rozwój gospodarczy i prawa człowieka: (i) liberalna demokracja i
prawa człowieka, (ii) państwo opiekuńcze i prawa człowieka

W1, U1, K1

7.

Indie i prawa człowieka: (i) zabójstwa honorowe, (ii) posag, (iii) rola kobiety w
kulturze indyjskiej

W1, U1, K1

8.

Feminizm i prawa człowieka: (i) prawa kobiet w sferze publicznej i rodzinie, (ii)
kulturowe uzasadnienie gwałcenia praw kobiet, (iii) zachodni feminizm i feminizm
Trzeciego Świata, (iii) zewnętrzna i wewnętrzna krytyka feminizmu

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny
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Elective Course (Workshop GLAD 4)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.180.604f1aﬀ3962e.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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Presentation of various aspects (historical, theoretical, practical, political, economic, social, legal, cultural,
ecological, etc.) of contemporary globalization and development issues which are useful in future research or
career.

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

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

projekt, raport, esej,
prezentacja

W2

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03

projekt, raport, esej,
prezentacja

W3

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

projekt, raport, esej,
prezentacja

W4

GDS_K1_W07

projekt, raport, esej,
prezentacja

U1

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06

projekt, raport, esej,
prezentacja

U2

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08

projekt, raport, esej,
prezentacja

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

projekt, raport, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

analiza aktów normatywnych

15

analiza problemu

15

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

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

1.

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

Formy zaliczenia
projekt, raport, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
To pass the course student has to meet all requirements
presented before the beginning of the classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe
N/A

Sylabusy
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World Religions
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.1100.5cd4267340453.22

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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs stanowi podstawowe tło dla zagadnień historycznych, instytucjonalnych i społecznych dotyczących
systemów religijnych i ﬁlozoﬁcznych świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

główne podobieństwa i różnice między różnymi
systemami religijnymi / wierzeniowymi, zarówno
z perspektywy historycznej, jak i współczesnej

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05

egzamin pisemny
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W2

instytucjonalne aspekty systemów przekonań, a także
ich wpływ na różne regiony świata

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W05

egzamin pisemny

W3

podstawowe cechy systemów przekonań i ich rolę
we współczesnych społeczeństwach

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05

egzamin pisemny

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U06

egzamin pisemny

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować, w jaki sposób religia wpływa na politykę,
stosunki społeczne i kulturę z perspektywy globalnej,
regionalnej i lokalnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

lepszego zrozumienia różnic między różnymi
systemami wiary

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Trzy systemy monoteistyczne - perspektywa porównawcza

W1, W3, K1

2.

Judaizm i jego nurty

W1, W3

3.

Chrześcijaństwo w perspektywie społecznej

W1, W2, W3

4.

Islam i jego dyskursy.

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Hinduizm a społeczeństwo indyjskie

W2, W3, U1

6.

Buddyzm jako koncepcja myślenia

W2, W3, U1

7.

Konfucjańskie społeczeństwo

W2, W3, U1

Sylabusy
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8.

Taoizm i rozumienie wszechświata

W2, W3, U1

9.

Sintoizm - jak stworzyć historię narodu.

W2, U1

10.

Idea państwa wyznaniowego i jego implikacje

W1, W2, W3, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Aby uzyskać zaliczenie kursu, studenci muszą uczęszczać na zajęcia (dwie
nieusprawiedliwione nieobecności) oraz zdać końcowy egzamin pisemny
na minimum 60 procent.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Sylabusy
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Contemporary Parties and Ideologies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.1100.5cd42673674f4.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs koncentruje się na zmieniającej się roli partii politycznych i ich ideologii we współczesnym świecie. Celem
jest przedstawienie najważniejszych terminów i koncepcji dotyczących partii politycznych, w tym ich rozwoju
organizacyjnego i ideologicznego. Nakreślone ramy teoretyczne zostaną zilustrowane przykładami i wykorzystane
do analizy i omówienia współczesnych partii politycznych w globalizującym się 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

zna literaturę akademicką na temat roli partii
politycznych w systemach demokratycznych i ma
wiedzę na temat powiązanych pojęć i toczących się
dyskusji w tej dziedzinie

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

egzamin pisemny, esej,
udział w dyskusjach

W2

wykazuje się solidną wiedzą i krytycznym
zrozumieniem współczesnych ideologii partyjnych,
w tym zarówno postaw partii głównego nurtu, jak
i partii radykalnych

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03

egzamin pisemny, esej,
udział w dyskusjach

W3

rozumie wpływ procesów globalizacji na partie
polityczne, ich programy, struktury oraz podejmowaną
współpracę

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07

egzamin pisemny, esej,
udział w dyskusjach

U1

potraﬁ wyszukiwać i oceniać istotne dane w celu
analizowania pozycji partii politycznych i jest w stanie
klasyﬁkować partie poprzez włączenie ich
do istniejących rodzin partyjnych

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U06

egzamin pisemny, esej,
udział w dyskusjach

U2

jest w stanie wnosić swój wkład w dyskusje na temat
współczesnych partii politycznych i ideologii oraz
funkcji, jakie partie pełnią w demokracji

GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U08

udział w dyskusjach

U3

potraﬁ napisać krótki esej analityczny
z wykorzystaniem odpowiedniej literatury przedmiotu

GDS_K1_U08

esej

K1

jest gotów działać niezależnie, mając świadomość
potrzeby stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi
dotyczących pozycji i roli partii politycznych
we współczesnych demokracjach

GDS_K1_K03

udział w dyskusjach

K2

jest gotowy poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat
wpływu procesów globalizacji na partie polityczne i ich
ideologie

GDS_K1_K01

udział w dyskusjach

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

przeprowadzenie badań literaturowych

44

przeprowadzenie badań empirycznych

14

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

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.

Czym są partie polityczne i co robią? Geneza, główne podejścia w deﬁniowaniu i
badaniach partii politycznych i ich funkcji

W1, U2

2.

'Partie nie są tym, czym były kiedyś'. Ewolucja organizacyjna partii politycznych
(kadrowe, masowe, catch-all, kartel i partie przedsiębiorców)

W1, U2, K1

3.

Podział lewica-prawica, podziały socjopolityczne i związane z nimi rodziny partii
politycznych

W2, U1

4.

Ewolucja ideologiczna i charakterystyka programowa rodzin partii politycznych
głównego nurtu: socjaldemokratyczne, liberalne, konserwatywne, chrześcijańskodemokratyczne

W2, U1, U2

5.

Analiza zasad ideologicznych partii politycznych głównego nurtu w wybranych
państwach (np. W Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Polsce)

W2, W3, U1, U2

6.

Ideologiczna charakterystyka partii związanych z Nową Polityką (np. Zieloni, partie
W2, W3, U1, U2
feministyczne)

7.

Charakterystyka ideowa partii radykalnie lewicowych i prawicowych. Dyskusja na
temat głównych założeń ideologicznych wybranych partii radykalnie prawicowych
(np. Alternatywa dla Niemiec (AfD) w Niemczech, Zjednoczenia Narodowe We
Francji etc.)

W2, W3, U1, U2

8.

Koncepcje instytucjonalizacji partii politycznych (A. Panebianco, R. Harmel i L.
Svåsand)

W1, U2, K1

9.

Partie polityczne w przepisach prawnych (konstytucje, ustawy o partiach), zakaz
działania partii niedemokratycznych

W1, U2, K1

10.

Systemy partyjne - deﬁnicje i typologie M. Duvergera, J. Blondela, G. Sartori;
analizowanie systemów partyjnych wybranych współczesnych demokracji przy
użyciu tych typologii

W1, W3, U2, K1

11.

Rząd partyjny i koalicje partii politycznych (wyborczych, rządowych i
parlamentarnych)

W1, U1, K1

12.

Wpływ globalizacji i europeizacji na partie polityczne - ich struktury i ideologie,
postawy głównych i radykalnych partii politycznych wobec globalizacji i integracji
europejskiej

W3, U1, U2, U3, K2

13.

Partie polityczne w Unii Europejskiej (Europartie) i perspektywy rozwoju partii
globalnych

W3, U1, U2, U3, K2

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, esej, udział
w dyskusjach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci będą oceniani na podstawie ich ogólnej frekwencji i
udziału w zajęciach (20%), krótkich esejów napisanych
podczas zajęć (30%) i końcowego egzaminu pisemnego
(50%). Konieczne jest zdobycie co najmniej 30% punktów
podczas zajęć, aby móc przystąpić do egzaminu końcowego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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World Cultural Heritage
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.1100.5cd426738eb44.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

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 poznają pojęcie dziedzictwa i jego zastosowanie w różnych kontekstach społecznych i kulturowych
na arenie globalnej.

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

- Absolwent zna i rozumie wpływ lokalnych,
regionalnych i globalnych wyzwań procesów
społecznych, politycznych, gospodarczych
i kulturowych, w wymiarze historycznym
i współczesnym. - Absolwent zna i rozumie pozytywne
i negatywne aspekty procesów globalizacyjnych oraz
to, w jaki sposób wpływają one na rozwój
współczesnych państw i społeczeństw.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W08

esej, prezentacja

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U06

esej, prezentacja

- Absolwent jest gotów do poszerzania wiedzy
i umiejętności na temat procesów globalizacji i rozwoju
oraz ma potrzebę dalszej edukacji w celu
GDS_K1_K01,
rozstrzygania problemów swojego otoczenia. GDS_K1_K03
Absolwent jest gotów do myśleć i działać niezależnie,
mając świadomość potrzeby stawiania pytań
i poszukiwania odpowiedzi.

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- Absolwent potraﬁ interpretować i wyjaśniać procesy
globalizacyjne i ich wpływ na poziom rozwoju
społecznego i gospodarczego na świecie, - Absolwent
potraﬁ wykorzystać wiedzę do analizy społecznych,
politycznych, gospodarczych, prawnych i kulturowych
aspektów współczesnych procesów globalizacyjnych
i rozwojowych, - Absolwent potraﬁ wykorzystać
zdobytą wiedzę w celu teoretycznych rozważań
na temat współczesnych procesów globalizacyjnych
i ich wpływu na rozwój społeczny.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

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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Celem kursu jest przedstawienie koncepcji dziedzictwa, jego historii i zastosowań
przez instytucje międzynarodowe (np. UNESCO i Radę Europy) oraz lokalnych
interpretatorów dziedzictwa. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na konteksty
globalne, w których możliwe są różne klasyﬁkacje, praktyki i strategie ochrony, co
w konsekwencji rodzi napięcie między europejskim (patrz UNESCO) a innymi
rozumieniami tego terminu. Kluczowym elementem kursu będzie pojęcie
dziedzictwa, zabytku, tradycji i historii. Szczególny nacisk zostanie położony na
badanie odgórnych i oddolnych strategii prowadzących do „wynajdowania” i
nadużywania dziedzictwa.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zważywszy na fakt, że kurs łączy wykłady, dyskusje, indywidualne
projekty badawcze, prezentację ustną i esej pisemny, końcowa ocena
obejmie wszystkie poniższe elementy: 1) uczestnictwo w wykładach nie
jest obowiązkowe, ale wysoce zalecane, ponieważ aktywny udział w
zajęciach stanowi 5% oceny końcowej; 2) aktywny udział w seminarium
stanowi 5% oceny końcowej; 3) prezentacja (15-20 minut) na wybrany
temat stanowi do 40% oceny końcowej; 4) praca końcowa (esej) daje 50%
oceny końcowej. Wymagania dotyczące końcowego eseju: 24 000 do 27
000 znaków (tj. 13 do standardowych 15 stron, czcionka Times New
Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Islam; Tradition and Modernity
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.1100.5cd4267481c94.22

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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

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

współczesną historię politycznej myśli islamu

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05

W2

podstawową terminologię z dziedziny muzułmańskiej
myśli politycznej

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W05

Sylabusy

zaliczenie pisemne

zaliczenie pisemne
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W3

historię współczesnych ruchów modernistycznych
i fundamentalistycznych, przyczyny i konsekwencje
w skali regionalnej i globalnej

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W08

zaliczenie pisemne

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować rolę religii w koncepcji procesu budowy
państwa

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U06

U2

analizować zasady muzułmańskie tworzące czynniki
kształtujące zjawisko politycznego islamu

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04

zaliczenie pisemne

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do lepszego zrozumienia procesów społecznych
i politycznych w związku z obecnymi zmianami
w regionie MENA

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Problem polityki muzułmańskiej - rola religii w doktrynach politycznych świata
muzułmańskiego

W1, U2

2.

Historia salaﬁjji w obrębie historii islamu

W1, W2, U2

3.

Polityczna propozycja islamu - Bractwo Muzułmańskie

W1, W3, U2, K1

4.

Państwo muzułmańskie - przegląd propozycji

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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5.

Prawo muzułmańskie i kwestia jurysprudencji

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

Rola islamu politycznego w kontekście obecnych zmian w świecie muzułmańskim

W1, W3, U1, U2, K1

7.

Muzułmańska demokracja i społeczeństwo obywatelskie w islamie - wokół debat o
koncepcjach

W2, W3, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach (waga 20%). Test pisemny z pytaniami otwartymi,
osiągnięcie min. 60% (waga 80%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności

Sylabusy
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Introduction to Latin Americas Culture and Societies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.1100.5cd426745c11c.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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Introduction to Latin Americas Culture and Societies to kurs mający na celu zapoznanie studentów z kulturowymi
i społecznymi problemami współczesnej Ameryki Łacińskiej - regionu różnych narodów, kultur, religii i języków.
Kurs koncentruje się na tematach struktury rasowej i etnicznej, różnorodności kulturowej, nierówności
społecznych, płci i kultury popularnej. Przedmiot jest polecany dla wszystkich zainteresowanych studiami
latynoamerykańskimi.

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

złożoną i zmieniającą się rzeczywistość społecznokulturową Ameryki Łacińskiej.

GDS_K1_W05,
GDS_K1_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zidentyﬁkować i wyjaśnić główne formy i procesy
kulturowe obserwowane w Ameryce Łacińskiej

GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04

egzamin pisemny

U2

analizować, rozpoznawać i łączyć różne zjawiska
w Ameryce Łacińskiej

GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04

egzamin pisemny

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kontestowania z góry przyjętych i stereotypowych
poglądów na temat regionu i jego mieszkańców

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Introduction; 2. Identity of Latin America; 3. Race & ethnicity: Indigenous Latin
America; 4. Race & ethnicity: Black Latin America; 5. Immigration to Latin
America; 6. Latin American concepts of cultural diversity; 7. Urban Latin America;
8. Social and economic inequalities in Latin America; 9. Gender and women in
Latin America; 10. Religion in Latin America; 11. Popular culture in Latin America;
12. New social movements and citizen rights in Latin America; 13. Post-colonial
turn in Latin America; 14. The Latin American diaspora

W1, U1, U2, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Obecność i udział w zajęciach - 15% ostatecznej oceny Quiz na ostatnich
zajęciach - 15% całkowitej oceny Pisemny egzamin końcowy* (obejmujący
treść wykładów i obowiązkowych tekstów) - 70% całkowitej oceny
*Konieczność zdobycia 51% punktów, aby uzyskać ocenę pozytywną.
Egzamin składa się z pytań esejowych. Należy wybrać 3 z 5 pytań. Każde
pytanie wymaga odpowiedzi na co najmniej 500 słów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Europe and Global Politics since WWII
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.1100.5cd426743172b.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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kursu jest omówienie zmieniającego się charakteru stosunków międzynarodowych w Europie
z jej bezprecedensową instytucjonalizacją (tj. Unią Europejską) z jednej strony, a także rosnącymi wyzwaniami
zewnętrznymi i wewnętrznymi związanymi ze zmianami systemu międzynarodowego, a także kryzysem strefy
euro, kryzysem migracyjnym etc.. Kurs ma również na celu zaprezentowanie studentom głównych narzędzi opisu
spraw europejskich wykorzystywanych w dyscyplinie stosunków międzynarodowych. Kurs koncentruje się
na przedstawieniu głównych koncepcji w tej dziedzinie i podejść do studiowania stosunków międzynarodowych
w Europie. Nacisk zostanie położony na rozwijanie zdolności studentów do wykorzystywania pojęć ujętych
w kursie do analizy współczesnych wydarzeń politycznych, zagadnień, sporów i trendów na kontynencie.

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

teorie wyjaśniające procesy międzynarodowe
w Europie po II wojnie światowej, metodologię oraz
terminologię stosowaną w badaniach nad stosunkami
międzynarodowymi na kontynencie europejskim.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

dynamikę zmian struktur międzynarodowych
i instytucji politycznych w Europie po zakończeniu II
wojny swiatowej, ze szczególnym uwzględnieniem
integracji europejskiej

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

zmieniającą się pozycję Unii Europejskiej na arenie
międzynarodowej

GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować i wyjaśniać zjawiska i relacje
strukturalne zachodzące w procesach integracji
europejskiej na kontynencie

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

dokonać analizy genezy, przebiegu oraz skutków
procesów politycznych w Europie po II wojnie
światowej

GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

potraﬁ samodzielnie lub w grupie przygotowywać
prace pisemne i prezentacje w języku angielskim
z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych

GDS_K1_U05,
GDS_K1_U08

egzamin pisemny,
prezentacja

GDS_K1_K01

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłebiania zdobytej wiedzy w zakresie stousnków
międzynarodowych i integracji europejskiej w Europie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie referatu

15

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Stosunki międzynarodowe w Europie po II wojnie światowej

W1, W2, W3

2.

Europeizacja polityk zagranicznych wybranych państw członkowskich

W1, W2, W3

3.

Historyczny rozwój integracji politycznej w Europie - od federalistów do
europejskiej współpracy politycznej

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

4.

Rola Unii Europejskiej w świecie: polityki, instrumenty i priorytety.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

5.

Rozszerzenie UE i europejska polityka sąsiedztwa - przybliżenie europejskiego
podejścia do stosunków międzyanrodowych do sąsiedztwa

W2, W3

6.

Stosunki UE z wybranymi krajami i regionami

W3

7.

UE, NATO i bezpieczeństwo europejskiej

W1, W2, W3

8.

UE i inne organizacje międzynarodowe

W1, W2, W3

9.

UE i wyzwania międzynarodowe

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

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Od studentów oczekuje się aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (osoby, które opuściły
więcej niż dwa zajęcia, muszą się spotkać z koordynatorem kursu w
celu zaliczenia materiału). Egzamin ma formę pisemną - lista pięciu
pytań otwartych, należy odpowiedzieć na wybrane trzy pytania.
Egzamin liczy się do 80% oceny końcowej. Aktywne uczestnictwo w
zajęciach i prezentacje studentów stanowią pozostałe 20%.
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Regional Integration and Economic Relations in Asia-Paciﬁc
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.1100.5cd42673e025c.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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu dostarczenie studentom podstawowej wiedzy w zakresie międzynarodowych stosunków
gospodarczych w regionie Azji i Pacyﬁku. Obejmuje krótkie wprowadzenie do systemów gospodarczych
poszczególnych krajów zwłaszcza w Azji Wschodniej, z uwzględnieniem ich transformacji i problemów
rozwojowych. Dotyczy także diagnozy wyzwań w regionie, omówienia teorii integracji regionalnej, a także
charakterystyki podstawowych instytucji regionalnych Azji Wschodniej (ASEAN, APT, EAS) oraz Azji i Pacyﬁku
(APEC, TPP).

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

Knows and understands basic issues on economic
development and international economic relations in
East Asia in national, regional and global context.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07

projekt, raport,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Has rudimentary knowledge on the regional economic
systems, their evolution and main actors in the region.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

projekt, raport,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Has knowledge on social and economic processes
determining development of international relations in
the region, including regional economic integration.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

projekt, raport,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Understands and analyzes economic processes in East
Asia and assess its perspectives.

GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U08,
GDS_K1_U09

projekt, raport,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Can do a basic research, analyze data, synthesize
information, prepare basic presentation resulting from
group research.

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U08,
GDS_K1_U09

projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

During discussion can present knowledge based
opinions, exchange them, defend his thesis.

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U08,
GDS_K1_U09

projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Can do a basic research, analyze data, synthesize
information, prepare basic presentation resulting from
group research.

GDS_K1_K03,
GDS_K1_K05

projekt, raport,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K2

During discussion can present knowledge based
opinions, exchange them, defend his thesis.

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K05

projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie raportu

15

przygotowanie projektu

10

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza i przygotowanie danych

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

29

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Wprowadzenie do zagadnień integracji w regionie Azji i Pacyﬁku z wykorzystaniem
W1, W3, U1, K2
mapy myśli.

2.

Charakterystyka systemów gospodarczych Azji Wschodniej.

W2, U3, K2

3.

Rozwój gospodarczy Azji Wschodniej z perspektywy historycznej.

W1, W2, W3, U1

4.

Porównania międzynarodowe i stosunki gospodarcze w regionie.

W1, W2, W3, U2, U3

5.

Rozwój gospodarczy Azji Wschodniej współcześnie.

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

6.

Kryzys ﬁnansowy w Azji Wschodniej.

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

7.

Globalizacja i regionalizm; nowa gospodarka; wprowadzenie do zagadnień
integracji gospodarczej w regionie.

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

8.

Stosunki gospodarcze w Azji Południowo-Wschodniej i ASEAN.

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

9.

ASEAN+3, Szczyt Wschodnioazjatycki, RCEP, NEAC.

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

10.

APEC i integracja międzyregionalna (TPP, TTIP, stosunki Azja - Europa).

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

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

projekt, raport,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Attendance: Students must attend all course meetings (medical
or any other legitimate reasons of absence are honored), make-up
tasks for missed classes will be required. 2. Active participation:
Students must participate in discussions of teacher’s presentation
based on readings. 3. Students must prepare individual
presentations on particular economy’s strategy towards regional
partners. 4. Students must prepare individual report – adaptation of
regional integration theory to selected regional institution and
present it in class. 5. Final exam: will take 45 minutes, several short
essays and analyses will be expected. Final mark will be calculated
as follows: 40% – ﬁnal exam, report – 15%, PPT – 15%, attendance –
10%, active participation in discussions etc. – 20% (maximum 2 per
class).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Dissertation Seminar part 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.1100.604f1df946276.22

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The aim of the course is a presentation to the student of all aspects of preparing a scientiﬁc dissertation as well
as preparing to write a diploma thesis.

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

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08,
GDS_K1_W09

zaliczenie

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08,
GDS_K1_U09

zaliczenie

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
The main method of assessment is presentation of preliminary BA thesis
project, with the scope of planned literatur review. Furthermore, student
must deliver to the supervisor one chapter of future research thesis (the
rest of which shall be prepared during the second semester seminar). The
size of the text: about 10 pages.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Students should participate in the class.

Sylabusy
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Urbanization and Development
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.1200.5cd4267505316.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Expanding the knowledge on urban issues and understanding of the socio-cultural, political and economic
processes taking place in contemporary cities

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

eK1: Has knowledge and understands the impact of
local, regional, and global challenges of social,
GDS_K1_W02,
political, and economic processes (K_W06) EK2: Knows
GDS_K1_W05,
and understands the impact of environment on human
GDS_K1_W06
development, and the factors sustainable
development (K_W07)

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

eK3: Can interpret and explain globalization processes
and their impact on the state of development in the
world (K_U01)

GDS_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

GDS_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

eK4: Planning and initiating activities for the social
environment and public interest based on the
knowledge and skills acquired during the studies
(K_K03)

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. The City and Urbanity. Key Concepts
2. Western City in Pre-Modern World
3. The Age of Modernity. Part One: Industrial City
4. The Age of Modernity. Part Two: Bourgeoisie City
5. The End of Modernity. Urban crisis
6. Urban Renewal
7. The Rise of Global City and Post-Modern City
8. Creative and Smart City
9. The Dark Side of Success: Gentriﬁcation and Touristiﬁcation
10. Right to the City. Urban Social Movements
11. Identity and Heritage of the City
12. Beyond the West. The City in Comparative Perspective
13. Polish Urban Question

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Multiple choice exams

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Globalism, Regionalisms, and Separatisms
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.1200.5cd426752aaf1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami współczesnych regionalizmów i separatyzmów
rozumianych w kontekście globalnym. Nacisk położony jest na wzajemne relacje pomiędzy procesami globalizacji
i regionalizacji. Po ukończeniu kursu studenci powinni rozumieć wielopłaszczyznowy charakter globalizacji,
rozumieć związki między procesami globalizacji i regionalizacji, a także globalizacją, regionalizmami i (nowymi)
separatyzmami.

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 rozumie problematykę ekonomicznych,
społecznych, politycznych, prawnych, ﬁlozoﬁcznych
i kulturowych wymiarów globalizacji i rozwoju

GDS_K1_W03

egzamin pisemny

W2

Zna i rozumie rolę człowieka jako podmiotu procesów
globalizacyjnych i rozwojowych

GDS_K1_W04

egzamin pisemny

W3

Zna i rozumie pozytywne i negatywne aspekty
procesów globalizacyjnych oraz to, w jaki sposób
wpływają one na rozwój współczesnych państw
i społeczeństw

GDS_K1_W08

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ dokonać krytycznej analizy problemów
globalizacji i rozwoju, poprawnie dobierając źródła
i stosując właściwe metody badawcze

GDS_K1_U02

projekt

U2

Potraﬁ właściwie analizować przyczyny i skutki zjawisk
społecznych wpływających na procesy globalizacji
i rozwoju, formułując przy tym własne opinie, a także
stawiając i weryﬁkując hipotezy badawcze w tym
zakresie

GDS_K1_U04

egzamin pisemny,
projekt

U3

Potraﬁ przygotować i przedstawić ustne prezentacje
oraz sporządzić pisemne analizy, samodzielnie oraz
w grupie, z wykorzystaniem technik multimedialnych

GDS_K1_U08

projekt

GDS_K1_K01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów do poszerzania wiedzy i umiejętności
na temat procesów globalizacji i rozwoju oraz ma
potrzebę dalszej edukacji w celu rozstrzygania
problemów swojego otoczenia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Introduction to the Theories and Discourses of the Global System

W1, W2, W3

2.

2. Wielopłaszczyznowy charakter globalizacji:
2.1. Gospodarka: gospodarka światowa
2.2. Polityka: globalny ład i państwo
2.3. Kultura: Globalizacja kulturowa
2.4. Społeczeństwo: Globalne ruchy społeczne

W1, W2, W3, U2

3.

3. Kontestowanie globalizacji: formy, krytyka i protest

W3, U1, U2, K1

4.

4. Globalizacja i regionalizacja:
4.1. Regionalizacja
4.2. Stary i nowy regionalizm
4.3. Integracja regionalna na świecie, porównanie, ocena

W2, W3, U1, U2, K1

5.

5. Regionalizm i separatyzm
5.1. Cele polityczne, przyczyny, aspiracje
5.2. Suwerenność gospodarcza
5.3. Zróżnicowanie kulturowe

W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Obecność
jest obowiązkowa, tj. opuszczenie więcej niż 50% zajęć będzie
automatycznie oznaczać brak zaliczenia. 2. Studenci są
egzamin pisemny, projekt zobowiązani do czytania literatury wskazanej do zajęć. 3. Ocena
końcowa jest obliczana jako średnia arytmetyczna oceny uzyskanej
z: a. projektu (50% oceny końcowej) b. egzaminu pisemnego (50%
oceny końcowej)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Health, Food, and Environment
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.1200.5cd426754c938.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0900Zdrowie i opieka społeczna nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course provides a fundamental background of global health strategy – to compare the health eﬀects of
globalization in diﬀerent parts of the world. During the course the students will learn about the direct and indirect
eﬀects on population level and individual risk factors for health and on the healthcare systems and other health
related sectors (food security, local and global environment). Multidisciplinary aspects of the course provide
a chance to present diﬀerent aspects of globalization - from the medical, nutritional, health promotion,
informatics, economical to methodological points of view. The similarity and diﬀerences between diﬀerent parts
of the world and between developed and developing countries will be presented too.

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

[GDS_K1_W06] Absolwent zna i rozumie problematykę
wpływu środowiska na rozwój społeczny oraz zna
i rozumie czynniki determinujące zrównoważony
rozwój [GDS_K1_W08] Absolwent zna i rozumie
pozytywne i negatywne aspekty procesów
globalizacyjnych oraz to, w jaki sposób wpływają one
na rozwój współczesnych państw i społeczeństw

GDS_K1_W06,
GDS_K1_W08

egzamin pisemny, esej

GDS_K1_U02,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U08

esej

GDS_K1_K02,
GDS_K1_K04

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[GDS_K1_U02] Absolwent potraﬁ dokonać krytycznej
analizy problemów globalizacji i rozwoju, poprawnie
dobierając źródła i stosując właściwe metody
badawcze [GDS_K1_U06] Absolwent potraﬁ
wykorzystać zdobytą wiedzę w celu teoretycznych
rozważań na temat współczesnych procesów
globalizacyjnych i ich wpływu na rozwój społeczny
[GDS_K1_U08] Absolwent potraﬁ przygotować
i przedstawić ustne prezentacje oraz sporządzić
pisemne analizy, samodzielnie oraz w grupie,
z wykorzystaniem technik multimedialnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[GDS_K1_K02] Absolwent jest gotów do planowania
i inicjowania działania na rzecz środowiska
społecznego oraz interesu publicznego opierając się
na wiedzy i umiejętnościach nabytych podczas
studiów [GDS_K1_K05] Absolwent jest gotów do pracy
w zespole, jest gotowy do przyjmowania różnych ról
w zespole oraz postępowania zgodnego z wymogami
tych ról

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The content of the course:
1. Global health organizations responsible for quality of global decision – health
care global initiative.
2. The role of health promotion in global public health.
3. Transformation of public health with digital technologies.
4. The problem of emerging and remerging infectious diseases – bioterrorism.
5. Do the cardiac chronic diseases a global problem?
6. Selected civilization diseases as global problem
7. Evidence based medicine as an evaluation tool of medical technology methods
in decision healthcare making tool.
8. Food and nutritional globalization vs. trends of protection of traditional food
products in diﬀerent countries
9. Fish as the last wild food in the global food system.
10. Global food systems and human food security – foodborne diseases.
11. Impact of environmental conditions on human health – diet and global climate
change (Multifactorial disaster as global information– how we should organized
the ﬁrst aid system – a Japan case).
12. Water issues in the context of increasing urbanization and water scarcity.
13. Social environments and lower-income in diﬀerent countries and their impact
on higher rates of disease and health
14. Economic basis for understanding health interventions.
15. Statistical point of view on the analysis of health data analysis in global
evaluation of diﬀerent information.

W1, U1, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

In order to receive the credits for the course, students must attend
the class and prepare for them (readers), take part in discussions
moderated by the teacher, write an essay on the topic regarding
egzamin pisemny, esej selected by themselves one of the topics presented during lectures
using their own domestic perspective and pass the ﬁnal written exam.
The ﬁnal exam will consist of two parts: multiple-choice test (one
answer correct) and analysis of to case studies

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Other Academic Activities
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.1200.604d06f7680b6.22

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
0310Nauki społeczne nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
dowolna: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

An opportunity for each student to take part in a various number of academic activities (guest lectures,
discussion seminars, workshops delivered by visiting professors or other guests – oﬀered by the Jagiellonian
University in Kraków, internships in public or private sector, NGOs, scientiﬁc conferences, research groups,
publishing a scientiﬁc book or an article, summer school) which would extend their knowledge and practice skills.

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

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08,
GDS_K1_W09

zaliczenie

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08,
GDS_K1_U09

zaliczenie

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

dowolna

30

konsultacje

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
dowolna

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
taking part in a various number of academic activities

Wymagania wstępne i dodatkowe
no requirements

Sylabusy
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Dissertation Seminar part 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.1200.604f0751588bd.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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The aim of the course is a presentation to the student of all aspects of preparing a scientiﬁc dissertation as well
as preparing to write a diploma thesis.

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

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08,
GDS_K1_W09

zaliczenie

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08,
GDS_K1_U09

zaliczenie

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03,
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

210

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

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.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
The main requirement is to prepare a diploma thesis which is accepted by
a supervisor.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Completion of Dissertation Seminar part 1

Sylabusy
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The Monetary and Economic Union
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.1200.5cd42675d99d4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

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

The aim of this module is to examine mechanisms,
rules and institutions of the European Union’s
Economic Integration and Economic and Monetary
Union, in the context of its historical development of in
Europe after 1945. General learning outcomes upon
completion of this module by individual student could
be speciﬁed as follows. A student : K_W08 has
knowledge on vital social and economic phenomena,
determining the evolution of the international system
and European Economic and Monetary Integration.

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08,
GDS_K1_W09

egzamin pisemny,
projekt, esej, prezentacja
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W2

GDS_K1_W01,
GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W06,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08,
GDS_K1_W09

egzamin pisemny,
projekt, esej, prezentacja

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U07,
GDS_K1_U08,
GDS_K1_U09

egzamin pisemny,
projekt, esej, prezentacja

GDS_K1_K01,
Projects, research,organisation,logical reasoning all in GDS_K1_K02,
multicultural teams. Leadership skills and presentation GDS_K1_K03,
skills.Public speaking.
GDS_K1_K04,
GDS_K1_K05

egzamin pisemny,
projekt, esej, prezentacja

K_U03 understands the substance of basic processes
of international relations K_W12 has basic information
on European Union economics

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

K_U05 Is able to recognize the substance of events in
the sphere of the European Union in the global
economic, trade and ﬁnancial system.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

2

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

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.

1. Theorising EU Economic Integration and monetary union; problems and
prospects; Normative questions o legitimacy of the Euro, Moravsick and Putnam
two level games.
2. History of EU Economic Integration and regionalism; Customs union theory

W1, W2, U1, K1

2.

EU policy-making and inter-institutional dynamics, democracy and credibility
commitments, neoliberal institutionalism
The economics of EU regulation, internal market

W1, W2, U1, K1

5. Construction of internal market in post-1945 Europe. Main rules, procedures
and mechanisms of the EU internal market

3.

W1, W2, U1, K1

6. Common Commercial Policy

4.

7. Review of international monetary system, gold standard, exchange rates,
currency pegs- Costs and Beneﬁts of Economic and Monetary Union, optimal
currency areas;
8. The evolution and history of the EMU, ERM, EMS, Maastricht criteria and
launching of the EURO; central bank in action

W1, W2, U1, K1

5.

9. Public support and the future of the Euro and Europe; legitimacy of the EURO-a
threat? Austerity and German dominance; Reform or muddling through? Antineoliberalism mood. Democratic deﬁcit; enlargement
10. European Macroeconomic Cooperation; stability and growth pact; the
Financial crisis and the Euro.

W1, W2, U1, K1

6.

11. Mechanisms of the EU ﬁnancial system and budget
12. Economic Integration- growth and competitiveness; Lisbon Strategy; Common
Agricultural Policy; Regional Policies, Cohesion.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Participation,attendance, presentations, group
projects,written exam, essays.
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Trajectory of Economic Development of MENA
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.1200.5cd42675b69be.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu przeanalizowanie rozwoju gospodarczego w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz
ekonomii politycznej państw regionu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Wykazuje podstawową wiedzę na temat rozwoju
gospodarczego państw arabskich, Iranu, Turcji
i Izraela.

GDS_K1_W03,
GDS_K1_W07

egzamin pisemny
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W2

Posiada wiedzę na temat wzorców handlu
międzynarodowego w MENA.

GDS_K1_W05,
GDS_K1_W08

egzamin pisemny

GDS_K1_U02,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U04,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06

egzamin pisemny

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ analizować czynniki ekonomiczne i polityczne
wpływające na kierunki rozwoju gospodarczego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest w stanie prowadzić badania oparte
na konkretnych danych w środowisku
wielokulturowym.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

48

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Gospodarki arabskie - kierunki rozwoju;
2. Wzrost gospodarczy i zmiany strukturalne;
3. Demograﬁa i gospodarka;
4. Kapitał ludzki i praca;
5. Ekonomia polityczna ropy i gazu;
6. Strategie korporacji międzynarodowych w MENA;
7. Handel międzynarodowy i rozwój gospodarczy;
8. Nierentierskie gospodarki w regionie MENA;
9. Rentierskie gospodarki w regionie MENA;
10. Oligarchia i klientelizm polityczny;
11. Islamska myśl ekonomiczna i praktyka gospodarcza;
12. Wojsko i gospodarka;
13. Pomoc rozwojowa - dawcy oraz odbiorcy;
14. Dobre zarządzanie i rozwój gospodarczy.

W1, W2, U1, K1

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w wykładach (obecność jest obowiązkowa) i udział w egzaminie
końcowym - uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia (dostępne są dwie
nieobecności) mogą napisać egzamin pisemny (cztery otwarte pytania z
wykładów). Ocena z egzaminu będzie oceną końcową.
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Economic Cooperation and Integration in the Americas
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Global and Development Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMGDSS.1200.5cd42675914a8.22

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
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

przedstawienie wiadomości o mechanizmach rozwoju gospodarczego w Amerykach

G2

przedstawienie założeń polityki gospodarczej państw amerykańskich ze szczególnym uwzględnieniem
uwarunkowań międzynarodowej wymiany handlowej

G3

przedstawienie inicjatyw integracyjnych i struktur integracji gospodarczej w Amerykach

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 rozwoju gospodarczego państw
amerykańskich

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W03,
GDS_K1_W06

egzamin pisemny

W2

instrumenty polityki gospodarczej i polityki handlu
zagranicznego

GDS_K1_W04,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

egzamin pisemny

W3

inicjatywy i organizacje integracyjne w zakresie
współpracy gosapodarczej

GDS_K1_W02,
GDS_K1_W05,
GDS_K1_W07,
GDS_K1_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawić mechanizmy i drogi rozwoju
gospodarczego

GDS_K1_U01,
GDS_K1_U03,
GDS_K1_U05

egzamin pisemny

U2

przedstawić modele polityki gospodarczej i wymiany
gospodarczej

GDS_K1_U02,
GDS_K1_U05,
GDS_K1_U06

egzamin pisemny

U3

przedstawić struktury organizacji współpracy
i integracji gospodarczej w Amerykach

GDS_K1_U03,
GDS_K1_U06,
GDS_K1_U08

egzamin pisemny

GDS_K1_K01,
GDS_K1_K02,
GDS_K1_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania wiedzy na temat rozwoju gospodarczego
i procesów integracyjnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Główne kierunki rozwoju gospodarczego USA; zapóźnienie rozwojowe i
zagadnienie wzrostu w Ameryce Łacińskiej; przemiany współczesnej polityki
gospodarczej w USA; amerykańska polityka w zakresie handlu zagranicznego;
polityka gospodarcza w Ameryce Łacińskiej, Ameryka Łacińska na rynku
światowym i regionalnym; wpływy gospodarcze USA w Ameryce Łacińskiej; rola
wymiany międzynarodowej w gospodarkach amerykańskich; wymiana
międzyamerykańska; przepływy kapitałowe i inwestycje w stosunkach
gospodarczych USA i Ameryki Łacińskiej; regionalna integracja gospodarcza:
Ameryka Łacińska; regionalna integracja gospodarcza: USA

1.

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

egzamin pisemny 75% ostatecznej oceny; aktywny udział w dyskusji 25%
ostatecznej oceny
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